
  

1 
 

ДО: г-жа Мая Манолова, Гражданска 
платформа Изправи се.БГ, Адрес: 
София, 1000, ул. "Дякон Игнатий" 
№4, Телефон: 0988 157 354; 
02/421 76 44, Чрез Имейл: 
office@izpravise.bg   

 
 

КОПИЕ ДО: Фейсбук страницата/групата: 
ГРАЖДАНСКА НЕЗАВИСИМА 
ПОЗИЦИЯ (ГНП) 
https://www.facebook.com/GNP.a.pum
p.for.democracy/posts/1144668442674
601  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
ЧЛЕНСТВО 

  
от 
Петър Иванов Вълкачовски, 
Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ 
64, тел. 0886275777, основател на 
гражданската организация 
Гражданска Независима Позиция 
(ГНП) www.gnp.care  
   

 
  
         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА, 
 
 Аз като един от основателите на платформата ви Изправи се.БГ, лично 
присъствал на учредяването й на 09 декември 2019 г. в гр. София, в сградата на 
Търговския център в комплекс "Софарма Бизнес Тауърс", 1756, София, р-н Изгрев, 
ж.к. Изток ул. Лъчезар Станчев №5 и подписал учредителна Декларация от името 
на Гражданска Независима Позиция (ГНП), ви заявявам чрез тази Декларация, 
че: 
 
 НЕ ЖЕЛАЯ ДА БЪДА ПОВЕЧЕ ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНСКАТА ВИ 
ПЛАТФОРМА ИЗПРАВИ СЕ.БГ, КАКТО И ОТ ДНЕШНА ДАТА ДА СЕ СЧИТАМ 
ОТ ЗА НЕИН ОСНОВАТЕЛ! 
 
 МОТИВИ: 
 Не разглеждане от вашия офис на подадения от мен сигнал още от 
учредяването на организацията ви – при първите безплатни консултации 

mailto:office@izpravise.bg
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1144668442674601
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1144668442674601
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1144668442674601
http://www.gnp.care/
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организирани в гр. София, като подаването на сигнала беше първо по телефона и 
обстоен разговор с ваш служител (жена), а след това при самата консултация с 
вашия адвокат, беше налице пълно дистанциране от него след като му казах, че 
става на въпрос за бащата на бившия кмет на гр. Враца и бивш социален министър 
от 1-то правителство на ПП герб! 
 Той отказа да ми окаже съдействие как да публикувам огромното количество 
от документи, които носех във връзка с преписка №1000/18 на Министерски съвет, 
с мотива, че той после трябва да ми води делата ако нещо не е както трябва! 

Попитах го също така, а мога ли да си публикувам моите показания към 
полицията, понеже съм ги писал в нас, на което каза, че не знае и се обърна към 
друг колега жена на масата, която водеше консултация с друг гражданин. 

Тя ме погледна учудено, че показанията съм си ги писал в нас, но ми 
отговори, че мога да ги публикувам, след като аз съм автора /аз съм ги писал/. 

А, след тази консултация, аз много добре си спомням, че ви звънях, понеже 
вашия телефон, който завършва мисля че беше на 777, го бяхте дали публично да 
ви звъним което си спомням беше при откриване на 1-я ви офис във Видин. Вие 
казахт, да ви звъним и ако не вдигнете да пратим СМС и вие после ще се обадите. 

ОК, вие не ми вдигнахте! А защо после след като ви писах СМС вие не се 
свързахте с мен, както обещавахте на публичните дискусии, излъчвани от вас на 
живо в Интернет? 

Я, да видим, то си пазя телефона, когато съм ви писал СМС-а и ето точната 
дата когато съм ходил на правната ви консултация в София и текста на самия СМС. 
Прилагам копие на екранната снимка от стария ми телефон, показваща СМС-а и 
пълните подробности като време на изпращане и др. 

Текста е:  
„Здравейте г-жо Манолова, властта на г-н Борисов толкова ли е 

страшна, че и ваш колега вчера се дистанцира при консултацията ми след 
като разбра, че става въпрос за приятелски връзки с хора от висшите етажи 
на властта?“ 

Message details 
Type: Text message 
To: Izpravise-maq-manolova 
0887130777 
Sent: 12-19-2019, 09:56 
Priority: Normal 
Status: Delivered 
 
Ето, аз веднага на следващия ден, след правната ви консултация съм ви 

потърсил както сте обещали а вие не ме потърсихте да видите какъв проблем е 
имало с това „дистанциране“, цитирам за „страшна власт“! А този проблем ако сте 
го определили като частен, означава ли, че трябва да се пренебрегне? 

А, №1000 е на комунистите дето затаиха информацията по нахлуващата 
радиация от Чернобил през 1986 и Борисов дето се бие постоянно в гърдите, че 
видите ли той е бил против комунистите, а използва същите техни отвратителни 
прийоми. И това е нещо което не заслужава вниманието ви? 
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След това, когато вие г-жо Манолова бяхте на посещение във Враца 
миналата година в „Николачковския двор“ на ул. „Търговска“, аз преди това пак се 
свързах по телефона с вашия офис и отново описах сигнала.  

Отново ми казаха, че ще се свържат с мен, но отново никой не ме потърси, 
както от 2019 г. насам. Аз присъствах на срещата в Николачковския двор, но никой 
от вас, нито вие г-жо Манолова не ме потърсихте или някой от вашия екип някога 
да е говорил с мен за това! 

Аз просто не исках да се натрапвам, а просто ви бях уважил, даже си 
спомням, че бях сложил риза и вратовръзка и просто изслушах беседата! 

Може би зададох някакъв въпрос или казах нещо, но то беше във връзка с 
говоренето на дискусията! 

Други факти и обстоятелства със връзка с настоящата Декларация от мен: 
Г-жо Манолова – вие ме изоставихте на произвола на съдбата, когато ме 

арестуваха миналата година, последния вторник на юли 2020 г. на присъственото 
заседание на Общински съвет-Враца, като бях блокирал Главния вход на сградата 
на Община Враца и не пусках общинските съветници да влязат през централния 
вход, за да седне някой и да говори с мен! А полицията дойде и ме арестува! 

Точно като бях в РУ на полицията във Враца, аз попитах един от полицаите 
до мен, мога ли да се обадя по телефона на адвокат и той ми каза, че мога. Аз ви 
звъннах, а вие тогава за пръв път ми вдигнахте и аз много добре си спомням, че ви 
казах, че ме арестуваха „при и по повод на протестите“. 

Вие ми казахте, че не можете да дойдете сега и се уговорихме след като 
изляза от полицията да ви се обадя и да ми дадете телефон на ваш колега адвокат, 
който да ме представлява. Тогава нищо не сте ми казвали, че е имало списъци на 
адвокати и тем подобни, нали така? 

Много добре си спомням, че ви казах, че звъня на вас защото вие ще 
подходите съвестно и обективно понеже се борите точно срещу това заради което 
ме арестуваха, а не да попадна на някой адвокат, който не би погледнал обективно 
поради влиянието на силната власт на деня. 

Вие вероятно имахте в предвид глобата от акта когато дойде да обжалвам? 
Сега, при положение, че вие сте много добре запознат адвокат с обжалването на 
документите при арест, много добре знаете какви са сроковете и че има две 
възможности за обжалване! Това е Заповед за задържане със срок две седмици от 
ареста и след като ми излезе Наказателното постановление по написания Акт, срока 
при него мисля, че е една седмица, нали така? 

При положение, че ме арестуват заради протеста, как няма да искам да 
обжалвам Заповед за задържане? А, вие знаете, че срока е две седмици, нали така? 
Вие не ми го казахте това по телефона аз не съм и питал, а просто се разбрахме след 
като изляза от ареста, като аз ви казах, че ще се оправя в ареста и не съм искал 
адвокат да идва при мен! 

Няма как да кажете, че това „после“ след като изляза от ареста сте имали в 
предвид Наказателното постановление за глобата, нали? При положение, че преди 
него е Заповедта за задържане (ЗЗ)! 



  

4 
 

Полицаите ме водиха като „панаирна мечка“ с патрулката и постоянно 
полицаи пред мен и зад мен като вървя по тротоара и покрай множество хора за 
освидетелстване в сградата на ОДМВР – Враца! 

Мислите ли, че това просто не е причина да обжалвам ЗЗ, както и факта, че 
за два часа ми беше ограничено правото на свобода, а така също и всички хора 
отвън да ме гледат как ме водят полицаите отпред и отзад за да не избягам, като 
някой престъпник? 

Това мога ли да го обжалвам чрез Акта? 
Ето, сега потърсих отново в телефона, който ползвах миналата година и 

регистъра за обажданията от онова време си седи, понеже не ползвам телефона! 
Ето точната информация, като прилагам копие на екранните снимки от 

телефона във връзка с разговора от ареста с вас и опитите за контакт след това: 
  

Когато съм в ареста: 
Изх. Обаждане 
вторник, 28 юли 2020 г., 8:59 
1 мин 4 с 
 
След обяд, след като излизам от ареста: 
 
Изх. обаждане 
вторник, 28 юли 2020 г., 17:08 
0 сек 
 
В края на седмицата: 
 
Изх. обаждане 
петък, 31 юли 2020 г. 12:37 
0 сек 
 
 Г-жо Манолова, нали се разбрахме след като изляза от ареста да ви звънна и 
да ми дадете телефона на някой ваш колега? Просто един телефон за контакт, не 
съм искал вие специално вие да идвате и да ме защитавате! Не, че нямаше да го 
искам! 
 Аз преди обяд излизам от ареста, отново отивам пред Главния вход на 
общината, но вече не го блокирам, а се опитвам да говоря с излизащите общински 
съветници от сесията. 5 часа след обяд ви звъня, вие не ми вдигнахте! Аз изчаках 
до петък, като отново няма никакъв контакт с който и да е от офиса ви или друг. Аз 
тогава не зная, че има двуседмичен срок по обжалване на ЗЗ! Даже не знаех, че това 
е начина за обжалване на действията на полицаите по ареста ми. 

Вие отново не ми вдигнахте! Защо? Мога ли да питам защо? 
Събота и неделя започнах да си мисля, че може да има някакви срокове, 

влизам да чета в интернет, в понеделник започвам да звъня на адвокати, дали си 
телефоните в интернет, звъня и на врачански адвокати. 
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А, да кажа, че звънях на г-н Хаджигенов от Отровното трио – каза ми, че не 
може да ми помогне за Враца, като и го попитах да ми препоръча негов колега – не 
знае! 

Звънях и на друг адвокат от ФБ – адвокат от РЗС - Емил Василев – и той не 
може да ми помогне за Враца! 

И г-жа Манолова, какво правим? Това не е ли оставяне на ПРОИЗВОЛА НА 
СЪДБАТА? Тогава нямаше списъци с адвокати във ФБ с безплатна помощ защитаващи 
арестувани от протестите, както вие казахте пред РИОСВ-Враца октомври месец 2020 г! 
Тия списъци тръгнаха след Кървавата сряда от 2 септември 2020 г! 

А вие какво ми отговорихте пред РИОСВ-Враца: че сте били предали на Полина от 
офиса да ми се обади! Е след като аз ви търся един път същия ден след като излизам от 
ареста и в края на седмицата в петък пак ви звъня, вие кога сте и казали да ми звънне? На 
следващата седмица при положение, че знаете, че има срок? Питам защото е логично да 
сте й предали веднага, ако тогава е имало списъци с адвокати, да ми каже къде се намират 
и аз да се обадя, нали така? А ако ги е имало преди няколко дни, защо не ми го казахте по 
телефона като бях в ареста? 

Е след като ви търся отново вас в края на седмицата, НЕ ПРЕДПОЛАГАТЕ ЛИ, ЧЕ 
ИМА НЯКАКЪВ ПРОБЛЕМ? Ако аз държа връзка с Полина, би трябвало да звъня на нея, 
нали така? Защо ви търся пак вас? 

Г-жо Манолова, вижда се как се притеснихте, като ви казах пред РИОСВ-Враца, че 
никой не ми е звънял и аз не съм знаел за списъците! А и друг гражданин казва, че 
списъците са „излезнали наскоро“. Вие казвате: „Как имаме списък там, отвори – 
прочети!“ 

Къде е това „там“, г-жо Манолова, ето дайте ми линк къде е било това? 
Записа от протеста пред РИОСВ-Враца съм го качил на: 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1032185663922880  
 

 Ето нови опити да получа някакъв отговор, писах в темата на г-н Тихомир 
Василев 
https://www.facebook.com/TihomirV.Vasilev/posts/468557594555142?comment_id=4
69002037844031  
 А, там имаше отговор от г-н Василев да търся шефа ви във Враца, г-н Вълчев 
и да го питам защо не е гледан сигнала. И той написа в тази тема, че това което е 
могъл той да направи е, перифразирам, понеже коментара е изтрит от него: 
 „ … аз ги овиках, че не са гледали сигнала ти …“ за офиса ви в София и да 
търся г-н Вълчев. 
 Айде докато не е минало време да питате г-н Тихомир Василев, защо си изтри 
коментара, че ги е „овикал“ колегите? Много добре си спомням, че беше написано 
така, както и предадох на г-н Вълчев! 
 Ето комуникацията с г-н Вълчев по Месинджър, а това с овикването му го 
казах по телефона: 
 
Андрей Вълчев 
Public Figure 
March 10 at 9:23 PM 
Mar 10, 2021, 9:23 PM 
You sent March 10 at 9:23 PM 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1032185663922880
https://www.facebook.com/TihomirV.Vasilev/posts/468557594555142?comment_id=469002037844031
https://www.facebook.com/TihomirV.Vasilev/posts/468557594555142?comment_id=469002037844031
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Здравейте! От Враца съм и съм един от учредителите на Изправи се, както и съм 
1-я арестуван миналата година във връзка с протестите. Във връзка с 
проведените разговори с Тихомир от София ми казва да се обърна към вас, кога 
ще има срещи агитации във Враца на коалицията, за да дойда и говорим? 
March 11 at 9:31 AM 
Mar 11, 2021, 9:31 AM 
Андрей Вълчев sent March 11 at 9:31 AM 
Здравейте! 
Днес се надявам да бъда във Враца. Може ли да оставите някакъв телефон, на 
който да се чуем? 
Моят номер е 0*** 
March 11 at 12:44 PM 
Mar 11, 2021, 12:44 PM 
You sent March 11 at 12:44 PM 
***777 - Петър Вълкаовски 
 

Нали, докато не е минало време и се помни! Сега, ще бъде несериозно, 
Тихомир да не си спомня, че аз съм му писал в темата му за тоя проблем и при 
положение, че той е „овикал“ колегите си в офиса, да не си спомня дали е имало 
такова нещо или е нямало! 

Няма как да ме убедите, че ежедневието в офиса ви е овикване за несвършена 
работа, та това да не е направило впечатление на Тихомир и той да не си спомня да 
ми е написал такова нещо в неговата тема? 

А, това, че на г-н Вълчев не му се стори за неестествено за това, че никой не 
е говорил с мен за сигнала ми и не каза нищо за „овикването“, говори, че вие НЕ 
ЖЕЛАЕТЕ да разглеждате №1000 на Министерски съвет! 

Това се потвърждава и от комуникацията с г-н Вълчев! Повече от половин 
месец той не може да намери време да се срещне с мен и да ми каже защо не ми е 
работено по сигнала? Той не желаеше да говори с мен! 

Айде да се чуем после като идвате, не става после на път е, уговаряме се за 
следващ ден, пак на път, после му казвам айде другата седмица вие ме потърсете и 
така се разбираме! Чакам цяла седмица – той не ми звъни, аз го търся в петък, 
разбираме се после за ден и час, отивам в офиса, г-н Вълчев го няма и не ми е 
звъннал преди това, че няма да може да дойде, после пак уговорки и извинения, че 
не ми е звъннал, после се разбираме за 1 април за 14 часа и си записа за него ден, а 
ми звъни предния ден в 14 и ме пита няма ли да идвате?!? Аз му казвам, е нали 
беше за утре 1 април, като уточнихме преди това, че е деня на лъжата, а той все 
едно не разбрал, демек не си е записал, да вярно, то, така, ама … и най накрая за 
следващия ден срещата най-сетне стана и от самия разговор си личи дали посмя да 
се докосне до някой документ от 3-4 кг. документи по случая! 

Публикувания адрес с разговора е на 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1143771332764312  

А той винаги ми затваряше когато му звъня, а на срещата два пъти му звъни 
телефона и вдига и говори? Е? 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1143771332764312
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И отидох после - вчера 02.03.2021 да питам колегата му в офиса за срока кога 
ще ме уведоми, че му звънях и пак ми затвори. Казах на колегата му, че няма смисъл 
да получавам отговор след изборите, понеже какъв е смисъла след изборите??? 

А, г-н Вълчев, днес 03.04.2021 сутринта в 9:12 ч ми звъни, че е съм имал 
пропуснато повикване от моя номер! Е, аз го попитах, нима телефона ми 
завършващ с 777 не го е запомнил? Е нали по време на срещата си записа името ми 
към телефона? Защо повтаряше неохотно, че имал пропуснато повикване от тоя 
номер, все едно не знае на кого звъни и само това повтаряше? 

Направо си му казах, че ми правите постановки, все едно не знае за какво 
става на въпрос, понеже е юрист? Както и да не би вие г-жо Манолова да сте го 
търсили, понеже и вашия телефонен номер завършва на 777. Е колко контакти има 
г-н Вълчев дето завършват на 777 та не знае кой набира и кой го е търсил? 

Е да не би да ми е звънял, да ме уведоми за резултата от сигнала ми при вас, 
при положение, че не знае кой набира? 

Г-жо Манолова, айде да ви питам и защо ме будалкат и от Отровното трио, 
като Яна Георгиева, близка до г-н Бабикян с която поддържах телефонна връзка ми 
предаде, че г-жа Валентина Василева – Филаделфевс, Председател на ЕНП ще се 
свърже с мен за реденето на листите във Враца, а никой и никой не желае да говори 
с мен? 

Понеже и вие сте под „шапката“ на ЕНП? А каква е разликата между ЕНП-
то на г-н Борисов, европейското и вашето ЕНП? 

Само накрая да ви кажа основното в сигнала ми до вас с №1000: 
Късане на страници от папка на прокуратурата, ВРП разкрива неразкрита от 

съда данъчна тайна, Цецка Цачева си подава оставката и за това или само заради 
това, липсват ми показанията към полицията в папка на прокуратурата за 
увреждане на здравето ми, кварталния полицай допуска извършване на 
престъпление лъжесвидетелстване, като ме предупреждава с протокол по МВР за 
писмено предупреждение с предварително положен подпис от свидетел, който 
никога не е присъствал на предупреждението, истински мутри ме заплашват да си 
променям показанията в полицията, което веднага се използва от разследващия 
полицай от Враца по №1000, като психически натиск и тормоз аз на свой ред да си 
променям показанията към служителите на кмета първенец на герб, а и на който 
служител се представят новите коли за МВР (шкодичките) с предварително 
награждаване със слава и потупване по рамото. А като коли тогава за Враца 
нямаше! А после статията променена, след като казвам това в показанията си към 
полицията и е изтрито изречението от статията! 

Описвам всичко това за пореден път вече до предния вътрешен министър – 
Маринов с копие до Европейската комисия и искам да се вземат на доклад 
преписките към Отдел 06 на ВКП, на Гешев, понеже се мълчи и не се решава 
проблема, като искам от ЕК Мониторинговия доклад за Правосъдната ни система 
да остане! 

И какво стана, мутрите герб, нали зовяха преди това, че едва ли не вече е 
отпаднал доклада, и какво, сега имат не 1 (един) а 3 (три!!!) доклада! ЕК ми изпрати 
писмо и хората си пишат, че това са ФАКТИ и просто стана това което поисках от 
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тях! Г-жа Вера Юрова, нали така каза: „Гражданите на Република България 
искат да остане Мониторинговия доклад!“ 

А, това са неща, които нямат значение за вас като борба, нали така? 
Айде последно да питам, нали вие казахте за реденето на листите, че ще 

бъдат такива, които активно са участвали в протестите? Нали така казахте? Айде 
да ми пратите снимки от протестите с г-н Вълчев, софиянеца, сложен за шеф във 
Враца и другото момче с което говорех от офиса и беше по време на срещата с г-н 
Вълчев и мен? 

Да видим колко са протестирали, колко дни са били на протестите, какви 
плакати са носели, как са викали и какво, какви знамена са носили, вувузели, 
свирки, мегафони, микрофони държали ли са? 

Вижте какви интересни въпроси задавам, нали? 
 
Според изнесените до тук факти и обстоятелства от мен, за мен не може ли 

да се каже, че девиза ви е Изправи се за да влезна и Мутри вътре? 
 
 Да съм казвал, не вие сте комунисти или тем подобни относими субективни 
зависимости за двуполюсния модел? Не нали, понеже важното е, НЕ КОЙ КАКЪВ 
Е БИЛ, А КОЙ КАКЪВ Е В МОМЕНТА! Това е моят девиз, какво и този на 
Гражданска Независима Позиция (ГНП) – БЪДИ НЕЗАВИСИМ И ОТ САМИЯ 
СЕБЕ СИ! 
 
 Ето, като съм ви го написал още на 06 декември 2019 г. , че и желая с най-
голямо удоволствие да се присъединя към вас и да помагам и за други граждани и 
идеи, защо никой не ме потърси и за това? Не сте имали нужда от доброволци??? 
 

Поради което ваше поведение, аз не желая повече да имам каквото и 
общо да е с вас и представляваната от вас организация Изправи се.БГ! 
 
 Дано се изчисти думата политик и да стане символ на справедливо уреждане 
на социални и обществени отношения! 
 
 Желая ви успех в дейността ви и хората да живеят по-добре, като се изчиства 
корупцията и зависимостите! 
 
 Приложения: 

1. Екранни снимки от мобилни телефони – 5 (пет) броя 
2. Подаден сигнал за №1000/18 на Министерски съвет към Изправи се.БГ 
3. Заявление за включване като доброволец към Изправи се.БГ 

 
 
 
 
Гр. Враца                                                  с уважение: 
03 април 2021 г.                                       Петър Вълкачовски 



                      



                



Здравейте, 

Проблем за 10 жители на гр. Враца, които живеят в Тиха зона в урбанизирани територии, но са 
подложени на многогодишен тормоз от промишлен шум по производство на метални врати и 
не само, но и заплаха от пожар, понеже тази дейност по метал обработка се извършва на 
открито от двора където е седалището на фирма за железарски услуги ЕТ Иван Нинов 2006. 
Собственика на която фирма поддържа близки приятелски отношения с пряк нему съсед - 
бащата на бившия кмет на гр. Враца – инж. Тотю Младенов, който е и бивш социален министър 
от първото правителство на г-н Борисов. 

Въпреки многобройните ми жалби до сега за 2 години до цялата държава, този съсед се ползва 
с безпрецедентен чадър, лобизъм и протекция от всички власти /без президентската/ и никой 
нищо не може да му каже и мен всички ме заплашват и мачкат, понеже само аз смея да се 
изправя открито срещу него. 

Заплашват ме: Община Враца, прокурор от РП-Враца, кварталния и разследващ полицай от 
РПУ-Враца и постоянно се създават неправомерни предпоставки аз да бъда осъден за нещо и 
да си млъкна, да си продавам къщата и да се махам от тука! Неприемливи действия и от 
Министерски съвет чрез №1000 на преписката им за 2018 г., който номер се е използвал от 
бившия комунистически режим за прикриване/мълчание за последиците от аварията в 
Чернобил. 

ПРОСТО НЕ МОГА САМ! А и със сигурност тука има нещо, което се крие от обществото! 

Част от проблемите съм описал във попълнения формуляр на сайта Ви за доброволец, копие на 
който прилагам. 

Чух от изявлението на г-жа Мая Манолова, че започнете обиколките Ви в страната за срещи с 
граждани именно за такива проблеми и ако идването Ви във Враца е след тази сряда 
11.12.2019 г., аз бих искал да дойда на консултация и да представя проблема в София, понеже 
аз така и така ще пътувам до Столицата тази сряда. 

Документите, които имам до сега са близо 100 и няма как да опиша в едно писмо всичко. 

Започнал съм да публикувам писмата в лична ФБ страница на 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/761462270995222 , но съм още в 
началото, понеже са страшно много документи. А на мен провокативно са ми дадени и 
държавни документи съставляващи държавна тайна, а и почти всички показания които съм дал 
до полицията съм си ги писал в нас и аз не знам кое как да публикувам за да не ме осъдят за 
нещо. 

Виждам в изявленията на г-жа Манолова за учредяването на гражданската инициатива, 
действията, които ще се осъществяват, изключително желание и аз да се включа в подпомагане 
решаване на такива обществени проблеми и с голяма радост бих се присъединил сред Вашите 
редици! 

Пътуването ми до София не е проблем, така, че с удоволствие бих дошъл тази сряда на 
консултация при Вас, само ми кажете къде и от колко до колко часа мога да дойда и някакъв 
телефон за контакт. 

Приложение: файл: izpravise.docx , текста по попълнения Ви формуляр на сайта Ви 
https://izpravise.bg/станете-доброволец/ , където са описал много малка част от проблемите. 

Благодаря предварително, 

С уважение, 

Петър Вълкачовски 

Гр. Враца, тел. 0886/275777 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/761462270995222
https://izpravise.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86/


Какво ви накара да се включите като доброволец? 

 

Махатма Ганди – „Най-добрият начин да намериш себе си, е да изгубиш себе си в служба на 
другите“ – това ми харесва! 

Повода да следя дейността на г-жа Манолова е активната й гражданска позиция и 
възможността да получа помощ от Вас, по отношение с грубото нарушаване на правата ми от 
институциите в България. Както и се оплаках на телефона на Специализираната прокуратура 
през месец март 2019 г., че съм репресиран. 

Моята кауза е и Ваша кауза! Аз не се боря от нищо повече от справедливото разпределение на 
оскъден градски ресурс, наречен ТИШИНА, и то в Тиха зона в Урбанизирани градски територии, 
която тишина е брутално завзета от приятелски отношения, познанства и помагания във връзка 
с роднински връзки от висшите етажи на властта, още от първото правителство на г-н Борисов. 

Подробности за моята борба, която е и на 10 жители на гр. Враца по Колективна жалба до 
Община Враца от 2017 г., може да се намери на ФБ страницата ми 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/761462270995222  

Имам страшно много въпроси и правни неясноти как да постъпвам при публикуването на 
всичките ми документи, понеже сред тях и държавна тайна, която ми е дадена провокативно, 
но основно: 

1.      Снимките от охранителните ми камери до прокуратурата не вземат в предвид, където 
кварталния полицай ме предупреждава с протокол и предварително положени подпис от 
свидетел, без той да присъства по време на подписите, а и въобще никой друг не е влизал – 
лъжесвидетелстване! 

2.      Нарушени ми права, заплашва ме полицая, „буташ се между шамарите“, като отключва 
вратата за разпит на последния етаж в полицията, не ми дава да си променя показанията, кара 
ме да се подписвам на празнен протокол, не ми дава възможност да се запозная с протокола 
за предупреждение в последствие, когато ме предупреждава неоснователно отново за едно и 
също нещо и аз ставам системен нарушител! 

3.      Молба за разкриване на данъчна тайна, евентуално до Президента, че моята не е взета в 
предвид, понеже вероятно не съм я оформил правилно, а и понеже оплакване за заплахи от 
местната власт и за търговия с влияние се препраща до НАП и става данъчна тайна и не ми се 
дават резултатите по ДОПК. 

4.      Прокурора ми дава неразкрита данъчна тайна и вътрешни документи и цялата папка на 
преписката за да си взема каквото искам, заплашва ме, като преди това ме поканва в 
прокуратурата, като ми звъни по телефона 

5.      Местната власт ме заплашва най-открито, вероятно вече и с мутри. и още много, много 

По всяка вероятност всичко се върти около постоянните опити нещо да се прикрие от 
управляващата власт на г-н Борисов и чрез №1000 на преписката му по проблема, за вероятно, 
някаква нередност свързана с неговия социален министър от първото му правителство, инж. 
Тотю Младенов, а, така ми потвърди един бивш служител от съда във Враца, че ИМАнещо, 
което се крие от обществото, но не ми каза какво, а просто да не се занимавам с това, понеже 
ще ме осъдят и на истина да си продавам къщата и да се махам от тук, както и се създават 



постоянно неправомерни обстоятелства аз да бъда осъден за нещо от прокуратура и полиция, 
за да си млъкна! 

НО ОСНОВНОТО,  защо искам да се присъединя към Вас? 

Защото от тази година ми се събуди гражданската позиция! Но и основното – аз съм сам и 
всеки ме мачка! Просто си търся група със сходни интереси и цели, която да ми помогне, НО и 
аз активно желая да се включа в подкрепа за решаването на обществени конкретни, отделни 
на единичния човек проблеми, а чрез това съм убеден в правотата на посочената от Вас мисъл 
на Махатма Ганди! не считам политиката за „мръсна работа“, а просто за работа! Повечето 
съседи, въпреки, че са се подписали, ги е страх от властта и когато става въпрос за реални 
действия и срещане с властта, дават на заден и никой не идва с мен! 

Но и най-вече, желая да дойда сега в понеделник 09.12.2019 г. в София и да Ви подкрепя на 
учредителното събрание на гражданската платформа, но нямам никакви телефони и не знам, 
къде точно и в колко часа? 

Пътуването ми до София, не е никакъв проблем, имам личен автомобил и за каквито и да са 
разноски или време от моя страна,  НЕ МОЖЕ да става на никакъв въпрос! Просто имам 
огромното желание да Ви помагам трайно в тази обществена кауза, като получа и аз помощ от 
Вас за този мой и изцяло обществен проблем за жителите на две улици в гр. Враца. 

И за всяка сряда, разбрах, че имате приемни дни, и аз ще дойда, както Ви казах, няма никакъв 
проблем пътуването ми и желая тази сряда да дойда за определения Ви ден за консултации за 
граждани! 

Само ми дайте координати и телефон, за да знам къде и в колко часа. 

 

Благодаря Ви, 

В очакване за контакт с Вас! 

С уважение, 

Петър Вълкачовски 

0886/275777 

 

В 14:13 – 06.12.2019 от https://izpravise.bg/станете-доброволец/ 

Благодаря ви за вашето съобщение. 
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