
До БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА – РАДИКАЛНА ПАРТИЯ 

Здравейте скъпи приятели, 

Пише Ви един обикновен гражданин наближаващ годините 50 г. и бих искал да Ви споделя 
накратко борбата ми за елементарни социални и обществени отношения в гр. Враца, които 
са узурпирани по брутален начин от мутрите и мафията герб с директни заплахи от 
многобройни държавни служители, включително и с мутри. 

Няколко думи за себе си, завършил съм УНСС във Враца с магистърска степен и 
последните 10-на години се занимавах професионално с продажбата и ремонта на 
компютърна техника. Но това беше допреди няколко години, понеже мутрите герб ми 
съсипаха магазини с брутални заплахи. 

Преди няма и 8 години закупихме със жена ми 3 етажна къща в центъра на гр. Враца с 
обособен магазин и където си преместих бизнеса с компютри. Има една особеност, която 
трябва да се отбележи, имаща отношение към тормоза и заплахите от властта герб, а тя е, че 
задната част на имотите ни попадат в обособена „Тиха зона“ според Закона за защита от 
шума в околната среда, понеже отзад къщите ни нямат улица и граничат директно с 
начално училище и Парк „ДНА“. Обособено природно кътче с високи зелени дървета 
приютяващи многобройни и различни пойни птички и кълвачи, които с прекрасни песни и 
удари, наред със стелещата се прохлада и свеж въздух от дърветата, създават неповторими 
условия за естествен релакс и отмора. 

Къщите на улицата са построени на калкан, плътно една до друга и това създава естествена 
преграда за шума от движещите се автомобили и градското ежедневие от улицата отпред. 

Отначало като се преместихме ми направи впечатление дейността на един пенсионер, 
живеещ през една къща от мен с това, че на двора си отзад, под асмите си, до училището и 
парка, извършваше железарски услуги, като режеше постоянно с една ъглошлайфка. 
Винкели, железа и всякаква скрап и ръжда на ОТКРИТО директно на циментовия си под. 
Без спир, от сутрин до вечер, няма събота, неделя, местен или национален празник. 
Мощната стара българска ъглошлайфката от 2 kW/h и нещо, с изключителен рев от над 120 
dB(A) жадно се впиваше в железата и ламарините, които не свършваха никога. Без значение 
дали е -20 гр, дали е +35 гр., дали вали сняг, дали има мъгла, само дъжда да не е завалял 
силно. 

Понеже първите години правех ремонт и живеехме в стаите от към улицата, шума не ни 
пречеше, понеже не се чуваше така силно и това просто предизвикваше в мен учудване, как 
този пенсионер не спира. Всички съседи го знаят и всеки го търси да му извършва някакви 
железарски услуги, преобладаващите от които са входни метални, гаражни врати. 

Но след като се преместихме да спим отзад бруталната промишлена инвазия е просто 
нетърпима! Тя прониква чрез ударите на ковашкия чук по железата през стените, ревящата 
ъглошлафка сипе навсякъде брутални звукови вълни и всичко това наред с миризмите на 
отрязан винкел заедно с изпаренията от заварките и светкавиците от електрожена, смазва по 
директен начин каквото и да присъствие от природата, като песни на птички, свеж въздух и 
релакс. 

На нормалните забележки от мен към съседа да слезе в мазето си да работи, получавам 
сопнати наставления, придружени с подскачания, че той не може да работи там, имал много 
работа и не работел от 2 до 4 след обяд. 

Понеже не спира, а тоя шум просто не се търпи, продължих със забележките и репресиите 
от цялата държава герб започнаха с пълна сила въпреки подписалите се хора от две улици с 
хора, чиито подписи събрах. 



Работохолика знае кога са ме викали в полицията и твърде ядосано, понеже заплахите не 
дават резултат: „Ти не разбра ли какво ти казаха?“, както и преди това: „Не се занимавай с 
мен!“ 

И какво се оказва, „много помагал“ на бащата на бившия кмет на Враца и соц.министър от 
правителство №1 на герб – Тотю Младенов, а на адреса си има регистрирана фирма за 
железарски услуги, която за по удобно е със спряна дейност за да не плаща данъци. И 
заради това, понеже му е удобно, не си взема помещение някъде, а си реже на двора си дето 
тормози всички, като само аз съм се изправил срещу тая репресия! 

Обобщено заплахите се състоят от репликите на проверяващите инспектори: „Ще стане 
сериозно!“ и на друга проверка през 2018 г. един съсед приятел на работохолика идва по 
време на проверка и с брутални заплахи към всички подписали се на колективната жалба, 
чупи с мощен удар ръждясалото скеле - параван в двора на работохолика, а проверяващите 
мълчат и с ледено мълчание канализират заплахите към мен. И накрая на проверката, пак: 
„Ще стане сериозно и ако продължиш да пишеш жалби срещу съседа, той вече ще трябва да 
бъде глобен!“ и демек ще се изпълнят заплахите на мутрата/съседа срещу мен. А в началото 
на тая проверка, след като вижда проверяващите железаря се обръща раздразнен към 
проверяващите: „Вие ми пречите!“, а те „Ама как ще ти пречим, ние ти помагаме!“ 

 После полицията ме разцепи от разпити, искат да ме наредят с изречения които не съм 
казал по време на разпит, после не ми се дава да променя показанията си. Каран съм да се 
подписвам на празни протоколи със заплахи и агресия при влизането в стая за разпит: 
„Буташ се между шамарите!“. После ми се дава да подписвам предупредителен протокол 
при проверка в магазина ми с предварително положен подпис от свидетел, който не 
присъства и полицая допуска извършване на престъпление – лъжесвидетелстване! 

Друго - при идване на разпит и наближаване на входа на полицията, отдолу седят полицаи и 
си говорят, единия от тях след като ме вижда, че идвам и след като доближавам, ме 
поглежда и пред другите полицаи започва да прави енергични движения с торса си 
наподобяващи полов акт, като ехидната му усмивка проблясва от звездите на пагона му! 

Аз идвам на разпит в полицията, от къде да знам какво ще стане в сградата! Брутална 
психическа агресия с цел да бъда смазан психически и да не пиша жалби срещу 
работохолика. 

После мутра идва в магазина ми и с директни заплахи ме принуждава да си променям 
показания в полицията, а веднага след това разследващия полицай по преписка №1000/18 
на Министерски съвет ми звъни и ме вика пак на разпит и използва тия заплахи, защото 
знаеше, че ме е заплашвала мутрата, за да си променя на свой ред показанията срещу 
местната хунта, за заплахите – „Ще стане сериозно!“. 

А полицая е награден предварително със слава от премиера по връчването на ключовете за 
новите коли на МВР през 2019 г., като тогава не са предвидени коли за Враца и център на 
вниманието през цялото събитие е разследващия полицай от Враца! 

В прокуратурата отивам да си търся показанията към полицията за увреждане на здравето 
ми и се оказва, че не са приложени към преписка/папка, а след това като поисквам да чета 
папки, се оказва, че са късани страници от папка на прокуратурата! 

Вдигам сигнал в Съдебната палата във Враца, като правя всички служители свидетели, 
идват полицай да ме арестуват, но не го правят защото се усещам и си млъквам за да успя 
да пи допиша поредната жалба. 

Пиша накрая и до главния прокурор и Гешев, а той не желае да се срещне с мен, а ме 
пращат при касационен прокурор на който жена му е на отговорна длъжност в герб! И 



накрая на разговора, след като ме „гледа“ през цялото време със затворени очи, ме 
поглежда директно и ми заявява: „Нали разбра какво ти казах!“ 

Аз съм първия арестуван заради протестите във Враца за тази година, защото бях седнал 
пред главния вход на общината и не пусках да влязат общинските съветници на сесия и 
исках отговори на въпроси за заплахите и репресиите. 

Резултат от делото ми за обжалване на заповедта за задържането ми още няма, въпреки, че 
ме арестуваха края на юли 2020 г. 

И заплахите си продължават от цялата държава герб - от главен преторианец (главен 
инспектор) от общината: „Нищо, ще те подгоним и тебе!“, на репликата ми към него: 
„ОСТАВКА!“. 

Събирам подписки за герб, кмета първенец на герб от Враца и главния прокурор и от 7-я 
ден на националните протести не съм спирал да протестирам, както и в момента! 

А доста хора запознати покрай тоя работохолик железар ми казват, че ТУК ИМА НЕЩО 
КОЕТО СЕ КРИЕ ОТ ОБЩЕСТВОТО, но никой не ми казва какво е, включително и такива 
от протеста, които викат срещу герб!!! Като разберат и млъкват в ледено мълчание, все 
едно корените на герб са в тоя железарски цех на открито! 

Но хората са казали: „Шило в торба не стои!“ и рано или късно ще го разбера какво е! Ако 
някой знае нека да пише в страницата ми във ФБ! 

Всички подробности съм изписал в многобройните ми жалби и сигнали, като всичко 
публикувам на интернет страницата ми http://gnp.care/?page_id=32 Моля обърнете внимание 
на документ № 102, което е обобщението на голяма част от фактологията в писмото ми с 
мотивите ми за среща с главния прокурор Гешев! 

И какво Районна прокуратура – Враца ми дава и разкрива неразкрита данъчна тайна 
(Пр.№1859 от 21.12.2018), аз питам кой ли не прокурор за това, включително 
Специализирана прокуратура и Гешев и познайте дали имам отговор! Пълно мълчание, 
както и на искането ми пак до Гешев за разкриване на друга данъчна тайна, понеже 
Министерски съвет препращат сигнала ми до тях, чрез преписка №1000/18 за заплахите от 
Община Враца и за търговия с влияние до Централно управление на НАП и това става 
данъчна тайна! 

А №1000 се ползваше от комунистите по аварията в Чернобил за белязване на документи с 
този номер, което означава, че трябва да се мълчи! Е нали Борисов беше против 
комунистите, защо използва техните методи и средства за същата репресия?!? 

Обиколих цялата държава, то специализирана прокуратура, то президент, с 
административните ръководители на Окръжна и Районна прокуратура Враца съм говорил, 
два дена съм давал показания пред следователи от Специализираната прокуратура, които 
дойдоха при мен, показания пред Вътрешна сигурност в продължение на 5-6 часа, цялата 
пожарна по едно време беше в магазина ми и съм говорил пред тях сигурно около час, 
телефонни разговори у посещения с кой ли не - Директора на РЗИ Враца, РИОСВ, 
Инспекция по труда, НАП, Икономическа полиция, Вътрешен мнинистър, и не и не! 
Колкото повече пиша, толкова повече работохолика си реже и репресията е тотална върху 
мен! 

Когато писах до Президента преди евро изборите 2019 г. и говорих с юриста му в сградата 
на Президентството на Дондуков 2, железаря млъкна за седмица две, но сега след като 
писах до Европейската комисия и дойде писмо от там, че информацията която предоставям 
са ФАКТИ, работохолика изглежда окончателно вече млъкна! 

http://gnp.care/?page_id=32


За пръв път тук има толкова тиха зима без ъглошлайфки, скрап и ръжда! 

Но дали това е за постоянно? 

Създадох гражданската организация - Гражданска независима позиция (ГНП) и призовавам 
да се присъединят към нея всички хора репресирани, със съсипани бизнеси и смачкани 
съдби от мафията и мутрите герб! 

Заедно можем да устоим, под мотото БЪДИ НЕЗАВИСИМ И ОТ САМИЯ СЕБЕ СИ! 

 

Поздрави, 

Петър Вълкачовски 

www.gnp.care 

Гр. Враца, 20 декември 2020 г. 


