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

ОТНОСНО: Предаване на папка с 
подписка за оставката на Главния 
прокурор на Р.България и 
задаване на въпроси относно 
мотивите за оставката 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ, 

         Аз като организатор и автор на настоящата подписка за оставката Ви, 
съдържаща 475 (четиристотин седемдесет и пет) подписа, провела се в гр. Враца 
пред сградата на Съдебната палата за времето от 19.10.2020 г. до 18.12.2020 г., Ви 
предоставям това заявление за среща с Вас и връчване Ви на подписите, понеже се 
явявам приносител на волята на суверена, а именно подписали се граждани на 
Р.България. Затова настоящето писмо е наименувано ЗАЯВЛЕНИЕ, а не молба, с 
цел уважение към волята на хората понеже това е НАЧАЛНИКА на всеки един 
държавен служител! 

Към тези гласове за Вашата оставка, трябва да се прибавят и подписите от 
подписката за оставката на Премиера на Р.България, кмета на гр. Враца и Главния 
прокурор на Р.България, отново организирана и провела се от мен пред главния 
вход на сградата на Община Враца за времето от 10.08.2020 г. до 09.10.2020 г. и 
съдържаща 196 (сто деветдесет и шест) подписа! 

Тази, първата папка съм я предал в администрацията на Община Враца и е с 
Входящ № 94000-12938/15.10.2020 г., а екземпляр на протокола съм изпратил до 
Вас на адрес: Прокуратурата на Р.България, 1061, бул. „Витоша“ №2, получено от 
вас на 26.10.2020 г., Вх.№ PRB202007662181I при ВКП 1736/2020г. 

Към тези две подписки трябва да се добавят и подписите от сегашната 
подписка, чрез която събирам отново подписи за оставката Ви, както и за премиера 
Борисов, пак пред сградата на Съдебната палата във Враца, които към днешна дата 
са над 130 (сто и тридесет) бр. 

Прилагам копия на подписките с мотивите, като мотивите на протеста са 
разпечатани на голям плакат с големи букви и се виждат от всички. 

Искам официално да Ви връча папката, като Ви погледна в очите и ми 
отговорите на значимите обществени въпроси касаещи дейността на 
Прокуратурата на Р.България! 

От Окръжна прокуратура – Враца ми отказаха да приемат папката, а и държа 
да Ви задам тези обществени въпроси с изключителна обществена значимост 
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касаещи работата на ръководената от Вас институция и относими към №1000/18 на 
Министерски съвет. 

Въпроси от рода на: КОЙ СКЪСА СТРАНИЦИТЕ ОТ ПАПКА НА 
ПРОКУРАТУРАТА? (Преписка №1297/19 на ВРП), понеже нямам никакъв 
отговор на жалбата ми за това до Вас (№556/2020 от 28.05.2020 на ВОП и 
PRB2020059455754I от 05.06.2020 на ВКП) 

 Защо Районна прокуратура – Враца разкрива неразкрита от съда 
данъчна тайна? Преписка № 1859 от 21.12.2018 г на ВРП, както и ми се предоставя 
такава! 

Питах за това при посещението ми в Специализираната прокуратура м. април 
2019 г., но прокурор Начкова не желаеше да ми отговори, като ми каза, че имало 
преписка! И да не би в Пр.№623/19 на СП да пише нещо за това? 

А това всичко е свързано с Преписка №1000/18 на Министерски съвет! 
Знаете ли какво означава №1000 г-н Гешев? Със сигурност знаете! 
Отново въпроси от рода на: Защо ми няма показанията към РУ-Враца за 

увреждане на здравето ми от незаконната дейност на работохолика железар, 
ултрас сподвижник на ПП герб, към Преписка №1297/19 на ВРП или към 
Преписка №1487/19 на ВРП? 

Понеже към 6 часа бях разпитван от Вътрешна сигурност и така и не се 
разбра към коя от двете преписки трябва да са ми липсващите показания! 

А, вашият касационен прокурор, г-н Василев с когото се срещнах миналата 
година (преди разпита от ВС) и при когото ме изпратихте при предишното ми 
заявление за среща с Вас, така и не ми намери към коя преписка са ми показанията, 
а търси в компютъра си, като казваше, че сега ще намери, но нищо не намери! А 
през цялото време твърде неуважително говореше с мен, като ме „гледаше“ 
постоянно със затворени очи, като на края на срещата ме погледна и ми каза 
заплашително: „Нали разбра какво ти казах!“ 

Е, нали прокуратурата дължи произнасяне? Как може да няма нито думичка 
за сериозното увреждане на здравето ми? 

Като искам да Ви обърна внимание, че това, че ми нямаше показанията в 
папките се установи от служителите на ВРП, а малко по-късно се опитаха да 
замажат проблема, като се набутаха незнайно от къде показанията ми в папката! 

И след няколко дена установявам, че са брутално скъсани страници от 
папката, вдигам скандал в коридора на Съдебната палата, като правя свидетели 
почти всички служители от Окръжна и Районна прокуратура Враца. В последствие, 
никакъв контрол от Окръжна прокуратура Враца по преписката на ВРП – 
(административен №150/2020), а от Вас никакъв отговор от ВКП, Отдел 06, до тук! 

Защо кварталния полицай допуска извършване на престъпление 
ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВАНЕ от „свидетел“, който предварително се е 
подписал на връчен ми предупредителен протокол, без да присъства и 
прокуратурата не преследва това престъпление? – преписки №1013/19 на ВРП 
и 999/19 на ВОП! И гледа да ме „нареди“, като ме кара да се подписвам под 
изречения, които не съм казал в показанията ми, после не ми дава да си променя 
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показанията, заплашва ме с репликата: „Буташ се между шамарите!“, кара ме да се 
подписвам на празни протоколи! 

И още един въпрос със значимо обществено внимание: Преписка №219/2020 
от 10.02.2020 г. на Специализираната прокуратура касаеща липсващите 700 млн 
лв неплатени данъци от хазарта на г-н Божков! 

Това, че датата се чете (не е видно) в зацапаната част, която е само в областта 
на печата и което е твърде вероятно да е умишлено, означава ли, че няма умисъл в 
опит за прикриване на нередности/престъпления с цел осуетяване на бъдеща 
проверка? 

Както и при положение, че не сте направили експертиза, прокуратурата как 
разбра, че аз изразявам „лична оценка, предположения и общи изявления“? 
Прокурорите вероятно разбират от технологията на печат на лазерен принтер и на 
останалите принтери? 

700 млн лв несъбрани данъци не са ли достатъчно данни по смисъла на чл.211 
на НПК, представляващи достатъчен обем въз основа на който да се направи 
основателно предположение, че е извършено престъпление? 

И, г-н Гешев, с мълчание ли прокуратурата на Р.България си изплаща дълга 
към обикновените/нормални хора? Ако пак ще ме изпращате при някой касационен 
прокурор на който жена му е на висша длъжност в ПП герб, просто забравете! Аз 
може да съм от провинцията, но според написаното до сега от мен, начина ми на 
мислене и оформяне на изреченията, да Ви приличам, че: „Ям доматите с колците?“ 

И не забравяйте: до тук от лятото, когато ме арестуваха заради протестите, 
съм събрал близо 800 подписа за Вашата оставка! А това е Вашия ПОВЕЛИТЕЛ, 
Вашия НАЧАЛНИК, на който ако не му обърнете внимание ще е още едно 
категорично основание, че не си вършите работата в полза на 
обикновените/нормални или независими граждани! 

Според мен, излъчваната по телевизията информация за Вашата дейност, 
трябва да е особената борба с корупцията по високите етажи на властта или 
партията на премиера Борисов, а не да изземвате функциите на окръжните и 
районните прокурори и да си правите пиар, като обикаляте страната във връзка с 
битовата престъпност! Защото дребната престъпност, основно е производна на тази 
по високите етажи на властта, а не се виждат никакви резултати в тази насока! 

И нека накрая да Ви напомня какво Ви написах във връзка с късането на 
страници от папката на прокуратурата, Допълнение към жалба, 
Вх.№PRB202005945754I от 05.06.2020 г., стр. 28 

„С вероятност от 99%, аз очаквам Вие да кажете, че няма никакво 
нарушение и по тази моя жалба или аз ще бъда обвиняем, така, че аз ще си 
„продължа напред“ с писането на нови жалби до други институции по нарушение 
на правата ми и това няма да Ви хареса! То е просто израз на непрестанната 
ъглошлайфка, скрап и ръжда под прозореца ми. Е как пък изписах толкова жалби 
против железаря и той си продължава да реже и да си взима поръчки, все едно 
ама нищо не съм написал?!? Колкото повече реже железаря, толкова повече ще 
пиша, няма да спра никога и нямам никакво намерение да си продавам къщата! И 
както си реже и в момента!“ 
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И какво стана, г-н Гешев, нали Мониторинговия доклад върху правосъдната 
ни система щеше да отпадне??? Аз, какво направих, писах до Европейската 
комисия и поисках той да остане, като се вземат на доклад преписките ми до Вас 
във връзка с късането на папката на прокуратурата и разкриването на ДАНЪЧНА 
ТАЙНА от ВРП! 

И точно това стана! Сега имате не един, а 3 (три!!!) доклада и точно така и 
каза г-жа Вера Юрова, а именно, че гражданите на България искат доклада да 
остане! 

Гласът за съжаление не ми се чува в България, но ЕК няма как да остане 
безучастна спрямо тези брутални репресии от властта! 

А и след това, писмото което получих от ЕК, където се казва, че 
информацията изнесена от мен е ФАКТИ, харесва ли Ви? Не, нали! Е, аз Ви 
предупредих, защото предполагах, че така ще стане! 

Г-н Гешев #ЧувамеЛиСе ? 

Господин Борисов, 

Пише Ви един ТОЛУП! Ама вече не спя до обяд! Хахаха. Защо ли? Защото 
нямам време от протести против мутренското ви правителство, като събирам 
подписи и за Вашата оставка! Не забравяйте факта, че аз съм приносител на волята 
на Началника Ви! Зад мен има подписи за оставката Ви!!! 

Мина времето, когато разчитах на Вашата институция, че ще разреши 
проблема коректно, в интерес на хората, свързан с „много помага“ на бащи на 
бивши кметове и бивши социални министри от Вашето правителство! 

Е, айде да Ви задам малко въпроси: 
Защо ме репресирате с №1000? Същия номер, който комунистите използваха 

за информационното затъмнение по аварията в Чернобил! 
Е, нали бяхте против комунистите? А? 
Защо наградихте предварително със слава полицейския служител от Враца, 

който гледаше вашата преписка №1000/18, като го поставихте в центъра на 
вниманието по връчване на ключовете за новите автомобили за МВР през 2019 г? 

Защото той гледаше вашата преписка по която трябва да се мълчи и след като 
той първоначално се държеше с мен много добре, както подобава на един 
полицейски служител с обикновен гражданин – коректно, любезно и с 
изключително гражданско самосъзнание, след тази среща поведението му се 
обърна на 180 гр. спрямо мен и от коректно стана брутално заплашително и 
безцеремонно, като ме заплашваше с постановка на съдебно дело, че ще бъда 
осъден за лъжесвидетелстване! 

Така ли се правят постановките в съда, като се късат страници с 
доказателства от папките на прокуратурата и не се дават показанията ми с 
доказателства за увреждане на здравето ми към прокуратурата? А? 

Разцепиха ме от разпити в полицията, където ме видеше патрулка на улицата 
ме спираше и викаше за разпит! 

Постановки с брутален психически тормоз от полицията, като наред с 
биенето по масата за разпит ще ви дам и два конкретни примера: при поредното 
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явяване за разпит и при доближаване на входа на РПУ-Враца, до него си говорят 3-
4 униформени служителя. Един от тях, началник с висша длъжност, който много 
добре ме познава, при непосредственото доближаване от мен до групата 
униформени служителя, ме поглежда и започва пред всички да прави бързи и 
енергични движения с торса си имитиращ полов акт, като все така гледащ ме и 
усмихващ се с лукава усмивка, отразяваща се от звездите на пагона му! 

Е, аз такъв тормоз не съм имал и в казармата бе г-н Борисов! 
И след това при разпит да имитира отново, но този път държане на 

огнестрелно оръжие с натискане на спусъка /снайпер/, по посока на 
работохолика железар, като подстрекаване аз да се саморазправям с майстора 
работохолик! 

Това ми действаше изключително смазващо при поредното рязане и бълване 
на промишлената инвазия от незаконния железарски цех на ОТКРИТО в „Тиха 
зона“ в Урбанизирани територии с явна надменност и високомерност към 
постоянните ми жалби и абсолютен чадър от всички институции над този 
работохолик! 

А, така ли се правят постановки, като ВАШИ МУТРИ ме заплашват да си 
променям показанията в полицията и това на свой ред да се използва като 
психически натиск от разпитващия ме и награден със слава служител от вас, да си 
променям на свой ред показанията към служителите на кмета ви първенец! Понеже 
този полицейски служител ЗНАЕШЕ, че аз съм заплашван от вашата МУТРА! 

Постановки, като не се и описват показания от полицейски служител в папка 
на прокуратурата, понеже при едно дело, не могат да се оправдаят? 

Или постановки, като съм каран в стая за разпити да се подписвам на празни 
предупредителни полицейски протоколи с брутален психически тормоз и заплахи 
и като не ми се дава да си променя показанията! 

Това ли трябва да е поведението на полицейските служители, заплатите на 
които са от данъците на хората издигнали ви на власт? 

МЕКО Е ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ УПРАВЛЕНИЕТО ВИ Е ПЪЛЕН ПОЗОР! 
И г-н Борисов, нещо, което за съжаление не го осъзнавате: това, че, както вие 

казвате, че сте били успешен политик, но с провален личен живот е пълна 
безсмислица! Правилата и закономерностите определящи човешкото поведение и 
за щастие върху които не можете да влияете, са едни и същи по отношение на личен 
живот и обществени отношения. Все става на въпрос за взаимоотношения между 
хората! 

Служителя от Вътрешна сигурност, г-н Първанов, който ме разпитваше 5-6 
часа точно на Християнския празник „Тайната вечеря“ преди Великден 2020 г., 
предаде ли ви думите ми, че НЯМА ДА ВИ ХАРЕСА ОТ ЖАЛБИТЕ, КОИТО ЩЕ 
ПРОДЪЛЖА ДА ПИША? 

Харесва ли ви, че правосъдната ни система има в момента 3 (три!!!) доклада 
във връзка с Механизма за сътрудничество и проверка за България? И да, аз съм 
допринесъл за това - ГОРДЕЯ СЕ! Можете да видите писмото от ЕК в 
приложенията. А вие можете да четете между редовете, казахте го! 

Ще ви кажа една християнска ценност: Човек и целия свят да придобие, ако 
изгуби душата си, какъв е смисъла? 
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И г-н Борисов, Природата говори ли ви, както казвате във връзка със 
сегашните наводнения? А, разбирате ли езика й? 

Господин КАМЕНОВ, 

Не забравяйте, че съм Ви предал папка с подписка за оставката Ви от 200 
(двеста) човека! Нека и на Вас да напомня, че това е ВАШИЯ НАЧАЛНИК и сте 
задължен да ми отговорите конкретно – на конкретните въпроси, а не да ми 
изпращате несъстоятелни писма - №Z-1365(1) от 14.12.2020 г.! Или вие сигурно не 
сте кмет на тези хора? 

Така и не получих отговор, защо Вашия главен юрист ме репресира с думите: 
„Продавай си къщата!“, както и в какво се състои помощта от Вашите служители 
от Звено „Инспекторат“ към работохолика железар? Какво означава, че: „Ще стане 
сериозно!“, както и „Нищо, ще те подгоним и тебе!“ 

Така и не разбрах кога е организацията за този лов за да мога да си закупя 
бронежилетка и каска, понеже е видно, че аз ще бъда дивеча! 

И знаете ли: НЯМА ДА СИ ПРОДАВАМ КЪЩАТА! Преди Нова година я 
изплатих предсрочно към банката и вече нямам никакви кредити! Хахха, Вие това 
искате, да изчезна от тук за да не пиша срещу работохолика, който може да ни 
запали и да си реже на спокойствие в „Тиха зона!“ Е, да ама няма да стане! 

Един полицейски началник ме провокираше, като търсеше да създаде 
ситуация, че аз съм краен в жалбите си, с въпроса, че аз искам да ми е тихо! Но, на 
това му отвърнах, че НЕ, не искам да ми е тихо, а, че аз искам да живея в „Тиха 
зона“! Демек правилата да важат еднакво за всички, без значение, че някакъв си 
работохолик ултрас сподвижник на герб „много помага“ на някой си във високите 
етажи на вашата партия! 

И защо вашата „дясна ръка“, председателя на Общински съвет – Враца ме 
провокира да се саморазправям с работохолика и ме излъга, че ще ми бъде 
изпратено копие на предупредителен протокол за непрестанната промишлена 
инвазия от незаконния железарски цех. 

КАКВО СЕ КРИЕ ОТ ОБЩЕСТВОТО във връзка с „много помага“ във 
високите етажи на властта в ПП герб? 

Защо не смеете да предупредите тоя работохолик да си вземе някъде 
помещение, пренебрегвате по брутален начин подписите на хора от 2 (две) улици 
и искате някой друг да ви свърши „черната работа“? 

Нали знаете, че „Шило в торба не стои“ и че рано или късно всичко излиза 
на яве и че: „Който какво си е посял, това и ще пожъне!“ 

Та, обръщам се и към вас, понеже във времето на писането на това писмо 
(13.01.2021 г.), ваш служител отново ми иска писмено въпросите относно 
последното ми изказване пред Общинския съвет във Враца, при дистанционното 
му заседание. 

Защо ми изпращате несъстоятелни писма и не отговаряте на конкретните 
въпроси? (прилагам писмото) 

На предишните заседания, питам аз Председателя на Общинския съвет, г-н 
Христов, защо ме лъже и провокира за работохолика, а той за това нещо пита вас с 
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писмо, вие му отговаряте с копие до мен, но не ми давате неговото писмо. Това при 
положение, че посочвате въпросите и на друг питащ гражданин, НЕ сте 
присъствали на разговора с г-н Христов и това писмо трябва да е отговор и на 
въпросите ми, що е то прозрачност във връзка с новия воден заем за Враца от над 
9 млн лв и нещо? Е как пък така разбрахте, след като ви нямаше по време на 
разговора? Както и въпроси: защо нямам отговори на жалбата за неуредени 
социални отношения в Парк „ДНА“, защо не са на работа служителите които ме 
репресираха и заплашваха, кога ще бъде уволнен главния юрист на Община Враца 
(главния общ работник) и т.н. 

Затова, просто няма смисъл да повтарям наново въпросите, но ето, от части 
те са тук и изпълнявам вашето искане за оформяне на писмените такива и 
изпращане на електронния адрес на Общински съвет - Враца! 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛОЗАН ПАНОВ, 

Обръщам се към Вас, като подавам сигнал, че има значително разминаване 
от това което говори г-н Гешев по телевизията и реално какво се случва в 
прокуратурата! 

Също така, с тези редове бих искал да изкажа и подкрепа към Вашето 
отстояване на независимото Ви обективно мислене и поведение относно 
неработещото поведение на Главния прокурор за обикновените хора, а така също и 
за подкрепа за близките до Вас хора от семейството Ви, върху които се стоварва 
„бухалката“ на автократичната гербаджийска държава в лицето на НАП върху 
Вашата съпруга. 

Защо аз трябва да съдя прокуратурата за това, че са късани страници от нейна 
папка, а тя не преследва сама това твърде крайно престъпление? Или за това, че 
разкрива неправомерно данъчна тайна? 

Защото е свързано с №1000 на Министерски съвет? Защото ни управлява 
брутално разпасана мутренска автокрация, произлязла от прекалено материално 
дебелеене от безгранична власт, слава и пари, нали? 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ, 

Преди няколко дена на консултациите при Вас, г-н Шопов от ПП „Атака“ 
много добре го каза: „Трябва ВЪЛНА!“. Това, че ПП „Атака“ са специалисти по 
вълната е така, но това по-скоро е с минало време. Ако те можеха, да са я 
направили! Но това, че те са били специалисти, не означава, че и друг на когото 
гласуват доверие болшинството български граждани и имащ моралните 
възможности, не може да я направи! Като Вас например! Нали точно затова е 
функцията Ви на президент – обединител на нацията. Нима мутрите и мафията 
обединяват? Нали като започнем да живеем нормални без тях ще има обединение 
и хората няма да бягат в чужбина. 

Ето, един гражданин, който се подписа на подписката ми онзи ден ми каза, 
че ако герб спечелят сега отново – емигрира! 
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Повече от видно е, че това е сигурният начин да се изгонят мутрите от 
управлението на държавата ни, като има ВЪЛНА. 

Но, тук има и друг фактор определящ ВЪЛНАТА, а това, както и Вие казвате 
да се чува гласа и на отделния, малък и независим гражданин! 

Това мое обръщение към Вас, г-н Президент е поредно във връзка с „много 
помага“ във високите етажи на властта на Борисов, относно бащата на бившия 
кмет на Враца и бивш социален министър. 

Вие, г-н Президент със сигурност знаете какво се крие от обществото. Няма 
как да се излива всичката тази репресия, заплахи и брутален психически тормоз 
върху ми, при положение, че спрямо мен няма никакви сигнали, регистрации, не 
съм осъждан и като многобройно ми назначаваха какви ли не психични 
изследвания, резултата от които винаги е НОРМАЛЕН! 

А, кое е ненормалното тогава при положение, че до тук са над 160 писма и 
сигнали за своеволията на един пенсионер, работохолик железар, ултрас 
сподвижник, на ПП герб, та цялата мутренска държава герб да ме репресира и 
заплашва по такъв брутален начин? 

Вероятно си спомняте, как аз през 2019 г., когато говорех по телефона с 
Вашия юрист, едва ли не със сълзи на очи, едвам говорещ от безпрецедентния 
психически натиск с който ме заплаши полицейския служител с постановка на 
съдебно дело и разследващ преписка №1000/18 на Министерски съвет, Ви се 
оплаках, че не мога сам! Вашия юрист внимателно ме изслуша, като по всяка 
вероятност си записваше на лист хартия всяка моя дума, но не последва никаква 
подкрепа от Вас! Аз бях оставен сам на мутрите и едвам оцелях в буквалния смисъл 
до тук! 

Коя институция извън мутренската държава герб да ме защити? Съда? Ето, 
вече минават 6 (шест) месеца откакто обжалвах в срок полицейската Заповед за 
задържане във връзка с арестуването ми заради протестите и още нямам решението 
на съда! Ходя постоянно и питам, имало Коронавирус, натоварени били съдиите и 
никой не знае, въпреки изтичането на едномесечния срок по отговор! 

Това, че Вие бяхте инициатор на общественото недоволство миналата година 
по протестите е безспорен факт, но обръщане внимание на отделните граждани в 
тяхната борба против мутрите е съществено и необходимо условие в успешното 
възвръщане на нормалния живот в обществото ни чрез ОБЕДИНЕНИЕ! 

Ето, тук е много удачно да Ви попитам за причината, миналата година 
септември месец да освободите г-н Калоян Методиев от длъжността началник на 
кабинета Ви? 

Въпросът ми е свързан с участието му в предаването „Лице в лице“ по бТВ 
на 28.09.2020 г., където той каза едни думи, които ми направиха огромно 
впечатление, а именно изказването му за „една интересна история“, която остана 
за разговор за друг път. Но той каза в аванс следното: 

„Нещата в политиката не са такива каквито изглеждат. Видимата част 
е твърде малка, тя наподобява айсберг - 10%, невидимата е 90%. Не винаги, това 
което виждаме и това, което ни се струва истина е така. Но нещата винаги рано 
или късно се разбират и мисля, че справедливостта в крайна сметка винаги 
побеждава. Г-жа Ризова:-Какво не виждаме г-н Методиев, кое е най-важното, 
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което не виждаме? Г-н Методиев: - От политиката? Самата политика! В 
голямата й част е невидима. Страданието на хората, от партийния човек по 
места, до най-високите нива. Разбира се интригите, усилието, напрежението, 
достойните хора, които често остават анонимни и хора други, които се кичат 
с лаврите на някой друг! Т.е. имаме и създатели в политиката имаме и 
консуматори в политиката. Много неща, които не се виждат от широката 
публика“ 

Уважаеми г-н Радев, аз не хленча за парче слава! За какво ми е? 

За да се живее нормално в нашата страна, обществото трябва да знае 
причината за тези брутални репресии! А и по принцип, за да може да продължим 
напред, това, което се знае за нередности, трябва с открито лице да се оповестява! 
Ако се замитат нещата „под килима“, за каква прозрачност и какви честни избори 
ще говорим, след като порочния кръг ще се наследява и повтаря? 

Просто говорете за достойните хора ПОД АЙСБЕРГА, тези, които с 
откритото си лице назовават конкретно случилите се неща, за да могат още 
достойни хора да се изправят, да преобърнат скования лед и да се образува 
„ВЪЛНА“! 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТО ИВАНОВ, 

Обръщам се към Вас в качеството Ви на ръководител на ПП „Да, България!“ 
с две молби. Едната е да помогнете на мен, както и на останалите съседи около мен 
и да ни избавите от тази постоянна промишлена инвазия следствие от „много 
помага“ на бащи на бивши социални министри от ПП герб, като разберете за какво 
става на въпрос и го оповестите публично! ПРИЧИНАТА за това, че цялата 
мутренска държава герб не смее да приложи законите спрямо този пенсионер 
работохолик, ултрас сподвижник на герб! 

Отделно от това, че се излъчва този промишлен шум на открито в „Тиха 
зона“, както и миризми от заварки, той може да ни запали и да погинат хора, както 
и имущество. 

Какво се крие от обществото, г-н Иванов, свързано с високите етажи на 
мутрите и мафията герб? Друго, което трябва да Ви кажа е, че са ми казвали 
държавни служители от Враца запознати с този случай, че има нещо което се крие 
но не ми казват какво е! Даже бивш общински съветник от Враца, активен участник 
в протеста, като го помоля да разбере за какво иде реч, първоначално казва, че ще 
оправи проблема, но след като разбере за какво иде реч, замлъква и с недомлъвки 
казва: „Абе, чакай да паднат герб и ще видим …“ 

Г-н Иванов, като че ли корените на герб са в тоя железарски двор до бащата 
на бившия социален министър! Все едно ще се отвори „Кутията на Пандора“ ако се 
говори за това … 

Другото, което бих искал да Ви помоля е съдействие по обжалване на 
цитираната от мен преписка №219/2020 от 10.02.2020 г. в Специализираната 
прокуратура, по моя сигнал за манипулациите по документа на министъра на 
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финансите Горанов. Този сигнал е свързан с двете графи по събиране на данъците 
от хазарта на г-н Божков, в резултат от което липсват 700 млн лв от данъци в 
хазната. 

Мога и аз да я обжалвам, но понеже не съм юрист, бих искал да стане както 
трябва, като ми помогне някой който наистина иска да паднат герб, гледа обективно 
и търси истината. А и това са публични пари, на обществото и колкото са мои, 
толкова са и Ваши, както и на всеки друг гражданин на страната ни. 

А, г-н Гешев какво каза във връзка с СМС-ите между тогавашния министър 
Горанов и г-н Божков: не е било необходимо от предприемане на „наказателно 
правна реакция“! и то при положение, че именно министъра инициира разговора, а 
г-н Горанов казва за това, че „нямал спомен“. 

От една страна според психологията, паметта на човек зависи от значимостта 
на запомняне на съдържанието, премиера Борисов по това време казва, че 
министъра се е срещал с най-големия представител на хазартния бизнес, а 
министър Горанов как така нямал спомен при положение, че се е срещал с най-
значимия (единствен) представител на хазарта? А, г-н Гешев не виждал никаква 
причина за наказателно правна реакция за това, че управляващите ни правят на 
маймуни? 

Както и не виждат достатъчно количество данни за извършено престъпление, 
при положение, че количеството от 700 млн лв е значителна сума. Как така решиха 
без експертиза по преписката, че аз съм изразявал „лична оценка, предположения 
и общи изявления“! 

Г-н Иванов, как работи този правен „калкулатор“, чрез който се изчислява 
натрупване на достатъчно данни за извършено престъпление? Как смята г-н Гешев, 
разяснете ни? Вие го правите постоянно, но конкретно за тази преписка. 

Също така бих искал да Ви кажа, че досега търсих съдействие от отговорни 
политици и личности, но като че ли аз търся някакво съдействие по личен 
комерсиален проблем и не желаят да ми окажат съдействие! 

Г-н Румен Петков, който показа документа по телевизията ми обеща, че ще 
говорим, когато го посетих на организиран от неговата ПП „АБВ“ протест пред ЕК, 
но няма желание за този разговор, изглежда. Видеоклип с разговора с него е 
публикуван на http://gnp.care/?page_id=293 

Помолих също така и г-н Хаджигенов от Отровното трио, но получих 
високомерния отговор: 
„Благодаря нямам физическа възможносъ“, както и: „И го правя но няма как да 
огрея на всякъде и за всичко“ 

Потърсих и един от адвокатите на г-н Костадинов от ПП „Възраждане“ от 
„Правосъдие за всеки“, който ми обеща, че ще ми обясни, но така и не намери време 
за този разговор, въпреки многобройните уговорки. 

В никакъв случай не моля за безплатна правна консултация! Бих заплатил 
това, което е в рамките на разумното в предвид предмета, но ако трябва да плащам 
хонорар съобразно материален интерес от 700 млн лв … 

Повече информация за документите във връзка със жалбите ми срещу 
железаря работохолик е на сайта ми http://gnp.care/?page_id=32 , а за преписката до 
Специализираната прокуратура е на http://gnp.care/?page_id=293 , както и бих 

http://gnp.care/?page_id=293
http://gnp.care/?page_id=32
http://gnp.care/?page_id=293
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отговорил на каквито и да са въпроси, уточняващи или прочие ако имате желание 
да ме попитате! 

Партиите са за да помагат на хората, нали така? Благодаря! 

ДО ФЕЙСБУК ГРУПАТА, СТРАНИЦАТА НА ГРАЖДАНСКА 
НЕЗАВИСИМА ПОЗИЦИЯ (ГНП): 

Хора, пиша ги тези неща в подробности, понеже, както и казах на служителя 
от Вътрешна сигурност, аз нямам друг избор, понеже ваденето на истината на бял 
свят е моята някаква застраховка за живота и здравето ми! При поредната заплаха 
от мутри спрямо мен, след като подадох сигнал на г-н Първанов от Вътрешна 
сигурност по телефона, понеже не исках да пиша до РПУ-Враца, аз му съобщих, че 
ще се бия ако ме нападнат, но няма да се примира от тази репресия! А той ме попита 
в смисъл, че съм някакъв безумец, на което му отвърнах, че просто ще има един 
гражданин по-малко, но ще се знае, че съм умрял от мутрите заради властта на 
Борисов! 

Ако иска някой да ме подкрепи или да се изправи и той от репресията на 
мафията и мутрите герб, нека да дойде с мен да протестираме и да убеждаваме 
хората да се подписват за оставката на Бойко Борисов и Иван Гешев. Тази подписка 
в момента я организирам пред Съдебната палата във Враца и съм на площада почти 
всеки делничен ден от 10 до 12 на обяд. 

Ще видите един опънат светещ чадър с българското знаме и ако не духа 
силен вятър и не вали силен дъжд съм там! 

Единствения начин да се противопоставим на тази репресия е като се 
обединим! А, вярвайте ми мутрите и мафията герб полагат всякакви усилия, 
включително чрез провокатори и предатели да ме съсипят и да не протестирам! 

Приложения: 

1. Писмо от Европейската комисия Изх.№4141А, Ref.Ares (2020) 5287750-
06/10/2020 г.

2. Копие на протокол с мотиви за организиране на подписка за оставката на
Премиера на Р.България, кмета на Враца и на Главния прокурор на
Р.България

3. Копие на протокол с мотиви за организиране на подписка за оставката на
Главния прокурор на Р.България

4. Копие на мотиви за организиране на подписка за оставката на Премиера на
Р.България, и на Главния прокурор на Р.България (провежда се в момента)

5. Писмо от Кмета на Враца №Z-1365(1) от 14.12.2020 г.

Гр. Враца           С уважение: 
15 януари 2021 г.      Петър Вълкачовски 



Petar Valkachovski <p***@gmail.com>

Отворено писмо

7 октомври 2020 г., 18:22COMM-REP-SOF@ec.europa.eu <COMM-REP-SOF@ec.europa.eu> 
До: p***@gmail.com

Уважаеми г‐н Вълкачовски,

Приложено изпращаме отговор на Вашата жалба, получена в Представителството на Европейската
комисия по имейл на 20.09.2020 г.

С уважение,

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

Европейска комисия
Генерална дирекция "Комуникации"
Представителство в България

ул. "Г.С. Раковски" 124
1000 София/България
+359 2-9335252
comm-rep-sof@ec.europa.eu

Интернет страница: http://ec.europa.eu/bulgaria

Facebook: http://facebook.com/ECinBulgaria

Twitter: http://twitter.com/ECinBulgaria

Европейската комисия има ангажимент за защита на личните данни. Личните данни се обработват в съответствие с
Регламент (ЕС) 2018/1725.

Всички лични данни, обработвани от Генерална дирекция "Комуникации" или Представителствата на Европейската
комисия, се третират по съответния начин.

[Цитираният текст е скрит]

4141A_Valkachovski.pdf
251K

Gmail - Отворено писмо https://mail.google.com/mail/u/1?ik=087b4f7d5b&view=pt&search=a...
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ПОДПИСКА за: 
 

• ОСТАВКАТА на Министър 

председателя на Република 

България – Бойко Борисов 
 

• ОСТАВКАТА на Кмета на 

гр. Враца – Калин Каменов 
 

• ОСТАВКАТА на Главния 

прокурор на Република 

България – Иван Гешев 
 

Подписката се провежда в гр. Враца, пред главния вход на сградата на Община Враца 

с начало 10 август 2020 г. 

Личните данни в настоящата подписка няма да се използват за никакви други цели, 

освен за настоящата гражданска инициатива и след приключване на събирането им, 

ще бъдат предадени в Администрацията на Община Враца с протокол! 
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ДО: КМЕТА на Община Враца, ул. 
„Стефанаки Савов“ № 6, тел 
092/624581, 

ПРОТОКОЛ 

Днес  15 октомври 2020 г. се състави настоящия протокол за 
предаването на подписка съдържаща подписи на граждани, 
подписали се пред главния вход на сградата на Община Враца, за 
ОСТАВКАТА на Министър председателя на Република България – 
Бойко Борисов, ОСТАВКАТА на Кмета на гр. Враца – Калин 
Каменов, както и ОСТАВКАТА на Главния прокурор на Република 
България – Иван Гешев. 

Подписката е организирана от жителя на гр. Враца – Петър ** 
Вълкачовски, с адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ №**, тел. ***, 
при провеждането му на законен граждански протест в продължение 
на два месеца. 

Папката с подписите съдържа 28 (двадесет и осем) попълнени 
страници, съдържащи данните и подписите на 196 (сто деветдесет и шест) 
гражданина, като 1 (един) гражданин си е попълнил данните и се е 
подписал на неномерирания ред в долината част на страница 16 
(шестнадесет) в полето „забележки“. 

На лицевата корична страна на папката с големи букви е отбелязано, 
че съдържанието е ПОДПИСКА за оставката на трите длъжностни лица, на 
втората вътрешна корична страница са изписани мотивите за оставките, а 
на всяка страница е посочено за какво е подписката, къде се провежда с 
дата за начало, в долната част две полета за „забележка“, както и 
уведомлението, че личните данни няма да бъдат използвани за никакви 
други цели, освен за настоящата гражданска инициатива. Посочено е също 
така, че подписите ще бъдат предадени с протокол на Администрацията на 
Община Враца. 

Настоящия протокол се състави в 4 (четири) екземпляра – един за 
Кмета на Община Враца, един за Министър председателя на Република 
България – Бойко Борисов с адрес Министерски съвет, бул. „Княз 
Александър Дондуков“ №1, 1594 София, България, един брой за  
Главния прокурор на Република България – Иван Гешев, с адрес - 
Прокуратура на Република България, 1061 София, бул. "Витоша" 
№2 и един брой за организатора на подписката – Петър ** 
Вълкачовски, с адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ №**. 
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Приложение: 

1. копие на лицева корична част на папката – един брой
2. копие на втората вътрешна корична страница на папката е

мотивите – един брой
3. копие на една не попълнена вътрешна страница – един брой

Гр. Враца 15 октомври 2020 г. 

Предал протокола и съставил: Приел протокола: 

Подпис……………………….. Подпис и печат………………… 
Петър Вълкачовски имена и длъжност: 

…………………………………… 

y2021
Stamp



ПОДПИСКА за: 
 

 
 

Подписката се провежда в гр. Враца, пред 

главния вход на сградата на Районен съд  – гр. 

Враца, 3000, гр. Враца, бул. Христо Ботев №29, с 

начало 19 октомври 2020 г. 

ОСТАВКАТА на 

Главния прокурор 

на Република 

България – Иван 
Гешев 



*** МОТИВИ ***
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ДО: ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 
ГОСПОДИН ИВАН ГЕШЕВ, 
1061 София, бул. "Витоша" №2, 
тел. 02/986 7671 

ПРОТОКОЛ 
от 
Петър ** Вълкачовски, 
Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. 
Ботев“ **, тел. *** 

Днес  ………………. 2021 г. се състави настоящия протокол за 
предаването на подписка съдържаща подписи на граждани, 
подписали се пред сградата на Съдебната палата във гр. Враца, за 
ОСТАВКАТА на Главния прокурор на Република България – Иван 
Гешев. 

Подписката е организирана от жителя на гр. Враца – Петър ** 
Вълкачовски, с адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ №**, тел. ***, 
при провеждането му на законен граждански протест, като 
подписите са събирани в продължение на два месеца от дата 19 
октомври до дата 18 декември 2020 г. 

Папката с подписите съдържа 68 (шестдесет и осем) попълнени 
страници, съдържащи данните и подписите на 475 (четиристотин 
седемдесет и пет) гражданина. 

Забележка: при разпечатване на страниците от папката има 
дублиране на стр. №50, като на дублираната страница не са 
попълвани лични данни и подписи, задраскана е с „Х“ и с изписване 
на големи ръкописни букви, че се повтаря. Поредността на попълване 
в папката не е засегната, поради аналогичното дублиране на броя на 
номерата в случая от 344 до 350. 

Разпределението на броя подписи спрямо календарните дни по 
полагането им е следното: 
19.10.2020 г. – 15 (петнадесет) 
21.10.2020 г. – 16 (шестнадесет) 
22.10.2020 г. – 31 (тридесет и едно) 
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23.10.2020 г. – 6 (шест) 
26.10.2020 г. – 11 (единадесет) 
27.10.2020 г. – 12 (дванадесет) 
28.10.2020 г. – 12 (дванадесет) 
29.10.2020 г. – 18 (осемнадесет) 
30.10.2020 г. – 26 (двадесет и шест) 
02.11.2020 г. – 20 (двадесет) 
09.11.2020 г. – 24 (двадесет и четири) 
10.11.2020 г. – 28 (двадесет и осем) 
12.11.2020 г. – 15 (петнадесет) 
16.11.2020 г. – 8 (осем) 
18.11.2020 г. – 8 (осем) 
19.11.2020 г. – 19 (деветнадесет) 
20.11.2020 г. – 12 (дванадесет) 
23.11.2020 г. – 14 (четиринадесет) 
24.11.2020 г. – 12 (дванадесет) 
26.11.2020 г. – 6 (шест) 
27.11.2020 г. – 15 (петнадесет) 
01.12.2020 г. – 14 (четиринадесет) 
02.12.2020 г. – 14 (четиринадесет) 
07.12.2020 г. – 10 (десет) 
08.12.2020 г. – 15 (петнадесет) 
09.12.2020 г. – 9 (девет) 
10.12.2020 г. – 10 (десет) 
11.12.2020 г. – 15 (петнадесет) 
14.12.2020 г. – 16 (шестнадесет) 
15.12.2020 г. – 10 (десет) 
16.12.2020 г. – 7 (седем) 
17.12.2020 г. – 12 (дванадесет) 
18.12.2020 г. – 15 (петнадесет) 

ОБЩО: 475 БРОЯ /ЧЕТИРИСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ/ 

На лицевата корична страна на папката с големи букви е 
отбелязано, че съдържанието е ПОДПИСКА за Главния прокурор 
на Република България – Иван Гешев, на втората вътрешна корична 
страница са изписани мотивите за оставката, а на всяка страница е 
посочено за какво е подписката, къде се провежда с дата за начало, в 
долната част две полета за „забележка“, както и уведомлението, че 
личните данни няма да бъдат използвани за никакви други цели, 
освен за настоящата гражданска инициатива. Посочено е също така, 
че подписите ще бъдат предадени с протокол в Информационния 
център на Окръжна прокуратура - Враца. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ от организатора на подписката: 
Аз, долуподписания ОРГАНИЗАТОР, декларирам, че 

никаква част от съдържащите се лични данни, като имена, 
адреси, ЕГН и подписи, НЕ съхранявам и не обработвам, не съм 
фотографирал, снимал, записвал, въвеждал в електронни 
масиви! 

Така, както личните данни са изписани и въведени в 
папката, са предадени в Информационния център на Окръжна 
прокуратура гр. Враца и единствената записана и съхранена 
информация за настоящата подписка е долуподписания 
ПРОТОКОЛ! 

Настоящия протокол се състави в 4 (четири) екземпляра – един 
за ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 
ГОСПОДИН ИВАН ГЕШЕВ, 1061 София, бул. "Витоша" №2, тел. 
02/986 7671, един за Министър председателя на Република България 
– Бойко Борисов с адрес Министерски съвет, бул. „Княз Александър 
Дондуков“ №1, 1594 София, България и един брой за организатора 
на подписката – Петър ** Вълкачовски, с адрес: гр. Враца, бул.
„Христо Ботев“ №**.

Приложение: 

1. копие на лицева корична част на папката – един брой
2. копие на втората вътрешна корична страница на папката с

мотивите – един брой
3. копие на една не попълнена вътрешна страница – един брой

Гр. Враца 
Дата:……………………… 2020 г. 

Предал протокола и съставил: Приел протокола: 

Подпис………………………..  Подпис и печат………………… 
Петър Вълкачовски имена и длъжност: 

…………………………………… 



ПОДПИСКА за: 
 

 

Подписката се провежда в гр. Враца, пред 

сградата на Съдебна палата, с адрес: гр. Враца, 

3000,  бул. Христо Ботев №29 и е с начало 

22 декември 2020 г. 

ОСТАВКАТА на 

Премиера на Република 

България – Бойко 
Борисов и Главния 

прокурор на Република 

България – Иван Гешев 



*** МОТИВИ ***
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