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Сега виждам от интернет, че длъжността на г-н Петров е главен 
инспектор по осигуряването в сектор „КР на. ДОО“ в отдел „КПК“, а той 
ми се представи като Главен финансов ревизор. Не знам кое е вярното, 
очаквам Вие да ме уведомите. 

Описвам какви са фактите и обстоятелствата: 
Г-н Петров осъществи по негова инициатива телефонни обаждания от 
неговия мобилен номер 08** към мен на номер 08**, без аз да съм търсил 
тази година каквито и да са услуги от НОИ: 

1-во обаждане: 23 април 2021 г. в 13:30 ч. с продължителност 3 
мин и 33 сек. 

2-ро обаждане: 26 април 2021 г. в 18:19 ч. с продължителност 47
сек. 

3-ро обаждане: 28 април 2021 г. в 12:29 ч. с продължителност 1
мин и 40 сек. 

1 мое изходящо обаждане на 28 април 2021 г. в 13:32 ч., като се 
намирах пред сградата на НОИ-Враца (непосредствено пред главния вход) 
до площад „Христо Ботев“, на което г-н Петров не отговори при 
продължителното позвъняване от мен. 

Аз със институцията НОИ не съм имал проблеми, каквото съм 
попитал във връзка с отпуснатата ми пенсия по ТЕЛК, служителите 
миналата година са ми обяснили и аз не си спомням дали с г-н Петров 
тогава съм комуникирал. 

Но ако той е говорил тогава нещо с мен, то е било напълно в ред на 
нещата, понеже аз не съм останал с отрицателно впечатление. 

Сега аз, като само осигуряващо се лице през миналата година на 
максималния праг от 3000 лв, в мен възникнаха въпроси за преизчисляване 
на пенсията ми, но понеже счетоводителя ми не можеше да ми каже 
подробности, а и на мен не ми оставаше време – не съм питал и не съм 
търсил консултация до този момент от НОИ по този въпрос. 

Така, г-н Петров ми позвъни за пръв път миналия петък 23 април 
2021 г. в 13:30 ч. от неговия мобилен телефон, който се изписва на 
апарата ми – 08** и разговора е с продължителност 3 мин и 33 сек, 
като отбелязвам, ЧЕ АЗ НЕ СЪМ го търсил или който и да е от НОИ по 
този въпрос! 

Той винаги ми се представяше с малкото си име – Илиян от НОИ 
Враца! Каза ми, че му излиза, че за миналата година се осигурявам на 
повече пари - 3000 лв и трябва да ми се преизчисли пенсията за да не съм 
ощетен. 

Казах му, че мислех да питам и благодарих, че ми се обажда за това. 
Той ми каза, че трябва да дам данните от ДД за да се индексира пенсията 
ми. Аз му казах, че счетоводителя ми я е подал по електронен път и 
евентуално май му предложих да му я изпратя по имейл, но той ми каза, че 
трябва да е със зеления печат от НАП-Враца и че те ще ми предоставят 
безплатно копие. 

Разбрахме се да му звънна на телефона от който ме търси и ми каза, 
че ако го няма да оставя Декларацията на охраната и те ще му я предадат! 
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Абсолютно нищо не ми е казвал, да ходим на гишета да попълвам 
каквито и да са заявления или нещо подобно, а просто да му занеса 
Декларацията! 

Аз тогава не съм се усъмнявал за нещо нередно, служител от НОИ 
се е поинтересувал да ми се завиши пенсията, от което се зарадвах! 

Казах, че ще отида и същия ден отидох до НАП-Враца, където и 
подадох такова заявление и посочих, че копието на ДД е необходимо за 
НОИ-Враца. Казаха ми, че ще бъде готово за този понеделник 26 април 
2021 г. след обяд. 

В понеделник, понеже имах много работа, забравих да отида да я 
взема! Г-н Петров ми позвъни в тоя ден (26.04.2021 г.) в 18:19 ч., разговор 
с продължителност 47 сек., като ме попита за Декларацията, а аз му казах, 
че съм подал заявлението и ме уведомиха, че ще е готово за днес след обяд, 
но не съм успял да отида да го взема, понеделник е, натоварено ми е, нещо 
такова му казах. 

Поради по-късното позвъняване от него, той ми каза нещо от рода, 
че щели да го бият в тях, че закъснява, нещо такова с приятелски тон. 

Пак се разбрахме за следващия ден, че ще отида да му я занеса, а той 
не ми е казвал, че работи на определено гише или в стая, а отново на 
охраната, като си казва само малкото име Илиян и да кажа, че е за него. 

На следващия ден – вторник, пак забравих да отида до НАП-Враца. 
Просто мислех, но понеже имам не малко ангажименти, които в момента 
са ми по-важни, затова пак забравих. Вечерта се сетих, но нещо взех да се 
замислям за настоятелността на г-н Петров да получи Декларацията ми и 
за загрижеността му, която започна да ми се струва подозрителна в предвид 
цялата узурпирана държава от властта герб, като не от малък опит съм 
стигнал до констатацията, че в момента няма нито една институция, която 
да работи за обикновените хора! 

Та взех да си задавам тоя въпрос за тая „загриженост“ на служителя. 
Затова в сряда 28.04.2021 г. не бързах да отида до НАП, а обмислях какво 
точно да направя, понеже имаше доста съмнения в действията на г-н 
Петров. 

И какво става? Служителя пак ми звъни! 3-тото позвъняване 
(28.04.2021 г. в 12:29 ч., продължителност 1 мин и 40 сек.)  

Г-н Петров пак ме пита за ДД?!? Казва ми нещо, че трябва да ходи 
на проверки, нямал време, нали аз съм бил за ДД, че трябва да я донеса, че 
я няма и тем подобни. Казах, че сега ще отида да я взема, ИЗРИЧНО, 
МНОГО ДОБРЕ СИ СПОМНЯМ, ЧЕ ГО ПОПИТАХ дали има обедна 
почивка, дали ще е там и той пак си казва малкото име и да съм я оставил 
на охраната „НА ОХРАНАТА“ - цитат! 

Вече му изразих становище, че това е Данъчна тайна и така просто 
да я оставям на охраната ми се струва не естествено. Той не ми каза 
абсолютно нищо от рода на, че охраната ще го извика и тем подобни, както 
твърди точно след един час при срещата на живо с него! 

Взех да го питам за фамилията му, а той неохотно ми я каза, но след 
като го попитах за длъжността му започна да ми тепка, „главен, главен, 
глав…“ и ми каза, както и си записах – Главен финансов ревизор! 

Сега, не съм малоумен и мога да си запиша какво ми казва! 
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Затова веднага след разговора с г-н Петров, аз взех телефона на жена 
ми (нарочно) и се обадих на централния телефон на НОИ 0700 14 802 за да 
потърся обща информация за индексирането на пенсията ми. Обаждането 
е в 12:35 ч., а данни за продължителността на разговора - телефона на жена 
ми, не отчита. 

Свързах се и говорих с г-жа Дамянова, където попитах какви са 
условията, какво да направя за да ми се индексира пенсията, като описах 
на колко съм започнал да се осигурявам и че имам ТЕЛК пенсия. Г-жата 
разбра и ме уведоми, че трябва да си изтегля от сайта Заявление УП 28, 
което след като го подам с ПИК от НОИ или чрез електронен подпис, 
данните за ДД автоматично ще бъдат достъпни от НАП и не е необходимо 
да ходя никъде другаде. 

Тук попитах изрично дали е необходимо да взимам на хартия копие 
на ДД и г-жа Дамянова отново ме уведоми, че това ще бъде автоматично 
след като подам Заявлението и не е необходимо нищо на хартия! 

Тука вече, казах - я да питам тогава защо Вашия служител (цитирам 
името и длъжността му) ми иска копие на хартия и да я оставям на 
охраната? Като това се води Данъчна тайна и прокурор даже не може да я 
разкрива, а само да иска разкриването й от съд! 

Г-жата ми каза, че не знае, че може да съм подавал някакви 
документи, на което веднага й казах – НИКАКВИ! И че НЕ съм търсил г-н 
Петров, а той ми звъни постоянно и ми иска тая Данъчна тайна 
неправомерно. Казах й, че и подавам и сигнал за това! 

И така, след тоя разговор веднага отивам в НАП-Враца да си взема 
ДД. Както дигнах и скандал, като по-точно подадох устен сигнал на 
служителките на гишетата, от къде на къде ще ми се иска от тоя служител 
Главен финансов ревизор Илиян Петров да си оставям ДД на охраната! А 
служителките ми казват да съм се обърнал към Директора на НОИ-Враца. 

След това отивам веднага в НОИ-Враца с ДД да търся г-н Петров и 
да му търся сметка, защо ме кара да си оставям ДД на охраната и след като 
от 070014 802 ми казват, че не е необходимо нищо на хартия! 

Разговора с г-н Петров е излъчен при предаване на живо от фоайето 
на сградата на НОИ-Враца и се намира във Фейсбук страницата  на 
Гражданска Независима Позиция с адрес: 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137
433 

Г-Н ПЕТРОВ НИКОГА НЕ МИ Е КАЗВАЛ, ЧЕ КАТО СЪМ 
ОТИШЪЛ ПРИ ОХРАНАТА ТЯ ДА ГО ИЗВИКА! Както сега ми казва на 
включването ми живо! Еми ако го няма, като отида при охраната, 
тогава какво правим? Оставаям ДД при охраната или аз трябва да ходя 
някъде да го търся или пък с охраната да ходим на гишетата и да попълване 
заявления за индексирането на пенсията ми??? 

Г-н Петров ми казва, забележете след няколко мои въпроси нищо за 
охраната!  

Е, как охраната ще го извика, като няма да е там??? След като се 
разбираме да му звънна, понеже ми се показва телефона му за да му я дам 
и ако го няма да оставя ДД на охраната? 

Той въобще не ми е казвал да попълвам каквито и да са заявления, 
камо ли да ходим на гишета нито да ми е посочвал УП 28! 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433
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Личи си от разговора с него при излъчването ми живо! 

Може ли служителя г-н Петров според служебните му 
задължения да борави с лични данни и Данъчна тайна? 

Кой от мутрите герб иска да се сдобие по 2-я начин с Данъчната ми 
тайна и е оказал натиск отгоре спрямо този служител? 

Защото ги овиках всичките общински съветници при включването 
ми на живо в дистанционното заседание на Общински съвет Враца миналия 
месец, защо аз им плащам заплатите, а те не желаят да решат остър и 
сериозен обществен проблем с шуробаджанашки отношения с „много 
помага“ във високите етажи на властта герб във Враца! И полиция и 
инспектори и служители от общината брутално ме заплашват, а и 
прокурори, включително и от ВКП ме заплашват! 

И какво каза общинския съветник – Стефан Стаменов от МК 
"Български демократичен център" от ОС-Враца на дистанционното 
заседание от 27,04,2021 г? Цитат:  

„Страшна работа е там! Не знам как ще се оправят нещата!“ 

Всички знаят за какво става на въпрос, но всеки се прави на ударен 
и си мълчи! 

Затова и сега някой от мутренската власт герб иска да види какво 
съм декларирал, нали? 

А те така работят, нали? Каквито и сигнали има постоянно в 
узурпираното ни обществото от мутрите и мафията герб! То тия 
чекмеджета с 500 Еврови банкноти със четящи се серийни номера как се 
пълнят, а? И при положение, че тия банкноти се водят на отчет по номерата 
и се знае от коя банка и коя сметка са излезнали! 

Но ние имаме независим каскет, нали? 

Забележка: за термините, които използвам „мутри, мафия, 
каскет“, то това са констатациите на СУВЕРЕНА изразени по 
недвусмислен начин на масовите протести миналата година, а и самия 
премиер Борисов счита определението мутри за „комплимент“ според 
официалните изявления, както и самия той си признава, че е бил в 
мутренските групировки, отново по телевизията на официални изявления 
от Министерски съвет! 

Приложение 1: разговора с г-н Петров излъчен при включване на 
ЖИВО в Социалната мрежа Фейсбук на страницата на Гражданска 
Независима Позиция, с интернет адрес: 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137
433/  

Гр. Враца  С уважение: 
29 април 2021 г.    Петър Вълкачовски 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433/
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433/



