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Показвам копие на показанията ми на служителката в 
Информационния център на ВРП – г-жа Драгошинска. Тя ме пита за номер 
на РПУ-Враца, казвам, че г-н Донов не ми е дал, но, че когато подавах тези 
показания с тази жалба, в същия ден ми звънна и ми каза, че жалбата трябва 
да е отделна и че това е трябвало към съда да го отнеса и че казах, че при 
следващите разпитвания от г-н Донов, го попитах, дали така написано от 
мен е достатъчно и дали трябва да пиша жалбата отново на отделен лист и 
че той ми каза, че е достатъчно и че е дадено на прокурора. 

Отивам според указанията на служителката, веднага до РПУ-Враца 
за да търся кой е номера на жалбата ми. Служителката от деловодството на 
РПУ-Враца ми дава листче с №179500-5463/10.06.19. Връщам се с листчето 
във ВРП и същата служителка ми изписва отзад на листчето номера на 
преписка №1297/19 от 05.09.2019 на ВРП. 

Понеже тогава не носех всички документи, прибирам се в нас и 
виждам, че тоя номер на ВРП не отговаря за тази жалба. Този номер е за 
заплахите от сина на съседа Маринов и към него имам копие на други 
показания. 

На следващия ден 30.01.2020 г. отивам първо в РПУ-Враца и там 
питам отново друга служителка. Тя гледа компютъра и казва, че „тук е 
много объркано …“. Казвам й, че не е номера даден ми от предната 
служителка от РПУ-Враца. Пак повтарям какво ми е казал г-н Донов, след 
като тя вижда празната жалба от показанията ми, понеже ми казва, че 
трябва да има номер на самата жалба. 

На масата до служителката е и г-н Кънчев. Той ме разпознава и той 
прави справка, като ме уверява, че жалбата ми е изпратена. Служителката 
след като вижда номера даден предния ден от нейната колежка, ме пита 
номера изписан на гърба на листчето, кой го е писал? Казвам, служителката 
от ВРП. Тя ми дава нов номер, като написва друг входящ номер 369000-
10935/19 от 25.07.2019 г. отзад на листчето изписва: ВРП на 27.09.2019 г. с 
изпратени указания 1487/2019-ВРП“. г-н Кънчев излиза да пуши цигара 
отвън, където ме извиква и говорим кратко и пред друг служител. 

Отивам отново във ВРП и показвам листчето на служителката в 
Информационния център. Тя ми показва преписката, аз си нося 
документите и виждам, че това е последното писмо от ВРП 1487/19 и 
казвам, че там няма нищо за жалбата ми! 

А г-жа Драгошинска, мисля, че предния ден 29 или сега ми отговори, 
че г-н Донов ме е излъгал! Понеже аз се възмущавах, понеже жалбата ми 
не е разгледана. Казвам й, че ще напиша, че това на нищо не прилича и си 
тръгвам. 

Мисля, че на 03.02.2020 г. звъня на телефона на Главния прокурор 
на Р.България 02/986 7671 и искам да се срещна с г-н Гешев. Казват ми да 
си напиша писмо и ще му предадат в рамките на деня. Пиша писмото на 
05.02.2020 г. и го изпращам на prbcont@prb.bg След това изпращам същото 
писмо и на хартия, като се подписвам на него, получено е при тях на 
11.02.2020 г. Ще цитирам от него във връзка с липсата на преписката: 

„Конкретно, това, което е от миналата седмица и е твърде 
съществено, бих искал да Ви попитам, защо РП-Враца не ми е разгледала 
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жалбата свързана със здравето ми от показанията ми от 30.06.2019 г. 
до РПУ-Враца? А служителката в Информационния център на РП-Враца, 
миналата сряда 29.01.2020 г., ми казва, че разследващия полицай ме е 
излъгал, понеже ми няма жалбата при тях, а пък от Информационния 
център и от друг началник - г-н Бисер Кънчев от РПУ-Враца, ме уверяват, 
че жалбата ми е дадена на прокурора! 

  
А жалбата не ми е разгледана! И това свързано ли е с №1000/2018 

г. на Министерски съвет? №1000 
  
А аз имам нови документи свързани с медицинските ми изследвания, 

които и са доказателства, като Ядрено магнитен резонанс, ТЕЛК 
решения, прегледи при психиатър от които е видно, че на мен не ми „клопа 
дъската“! 

  
Но няма преписка към която да приложа новите документи?“ 
 
Така, получавам писмо пр. №1736/2020 от 12.02.2020 на ВКП, 

където се посочва, че мога и да си запиша час в Приемната на главния 
прокурор. Звъня на 02/8005636 на 19.02.2020 и си записвам час за 
25.02.2020 /вторник/ от 13:40 ч. с прокурор Марио Василев. 

На уречената дата и час, питам г-н Василев коя е преписката, като 
показвам листчетата от РПУ-Враца. Той ме пита за какво става на въпрос 
и след като му казвам сериозността на заболяването ми, виждам, как 
реагира болезнено и самата жена седяща до г-н Василев. А той, след като 
казва: „сега ще я намеря“ за преписката и като започва да рови в компютъра 
си, но накрая нищо не намира и не ми казва, коя е преписката, а през цялото 
време когато се обръщаше към мен и ми говореше, ми говореше със 
затворени очи. Не искаше да ме погледне в очите, което е крайно неучтиво 
и нехарактерно за Вашата професия! Той не искаше да говори с мен, което 
го разбрах и накрая ядосано си затворих чантата с отворените документи и 
му казах, че съм го разбрал, в смисъл, че не желае да говори с мен. А той 
се обърна към мен, като ставах от масата и ми каза директно: „Нали ме 
разбра!“. 

На следващия ден подавам жалба 1487/19 от 26.02.2020 във ВРП и 
като изразявам отново недоволството си пред служителката в 
Информационния център на ВРП за това, че ми няма жалбата с 
показанията. Тогава служителката извиква нейна по старша колежка от 
стаята срещу Инф. Център – Десислава Петрова на длъжност съдебен 
секретар. Г-жа Петрова идва отвън до Инф. Център и ме пита какъв е 
проблема. Обяснявам, че ми няма показанията и тя пред мен започваме да 
преглеждаме папката за да гледаме дали са ми там показанията. 

Сега трябва да сме гледали папка №1297/19 на ВРП, понеже там 
открих показания ми свързани със заплахите на сина на съседа Маринов и 
там имаше и преписка от Специализираната прокуратура. През това време 
г-жа Петрова се обръщаше към г-жа Драгошинска, като сочеше на 
компютъра и и казваше да отвори нещо. След като видяхме, че показанията 
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ми ги нямаше, аз казах: „Ето няма ги!“, а г-жа Петрова се обърна 
наставнически към г-жа Драгошинска: „Я се обади на … от РПУ-Враца“ 
като се обърна по име към служителката от РПУ-Враца, но г-жа 
Драгошинска не се обади пред мен! И г-жа Петрова ми каза като 
оправдание, че вината не е тяхна, на ВРП, че ми няма показанията, а на 
полицията, на което казах: „Еми разберете защо г-н Донов не ми е дал 
показанията!“. 

Г-жа Петрова, се обърна към мен: „Изчакайте тук /като ми 
посочваше пейката в коридора до Инф. Център/ за да се види към кой номер 
да Ви се заведе жалбата“. Много добре си спомням, че часа беше нещо 
около 10 мин преди 12 на обяд и аз чаках половин час на пейката! 30 
минути седя на пейката в коридора, като през това време минаваха и 
влизаха в стаите най-различни хора, които не познавам. 

Накрая, г-жа Петрова излезе от стаята с една папка, прелисти я и ми 
показа показанията със жалбата ми, като ми каза: „Ето ги, тука са, като ми 
показа и преписката на Специализираната прокуратура. Много добре си 
спомням, че ми показа преписката на Специализираната прокуратура, 
значи е била същата папка, която гледахме и показанията ми ги нямаше – 
1297/19 на ВРП. 

На това много се учудих, като казах: „Е, нали ги нямаше до сега?“, 
но те не ми дадоха никакво обяснение, как са се появили показанията ми и 
защо съм чакал половин час в коридора? Никакво обяснение, все едно 30 
мин. Са ровили в някаква огромна библиотека с големи стълби, папки 
архиви, 100-ци на брой … и какво за една тънка папка, да я намерят – 
половин час чакам! Абсурд и не ми казват причината за това време! 

И къде е прозрачността в действията на служителите на ВРП? А г-
жа Драгошинска се опита да ми каже нещо, че е била друга папката! Е нали 
трябваше, последно да гледаме папка №1487/19, понеже тоя номер ми 
дадоха за последно от РПУ-Враца, защо ми дават 1297/19 на ВРП? 

Казах на г-жа Драгошинска, че ме правят на шашав, „Вие ме правите 
на шашав!“, точно така й казах и си тръгнах! Нито тя, нито г-жа Петрова се 
опитаха да ме убедят, че показанията са ми били в еди коя си папка, и че те 
са взети в предвид! Нищо, просто едно гузно половинчато поведение с 
недомлъвки и чакам 30 минути и за какво беше необходимо това време? 
Еми чисто се опитваха да ме правят на шашав! 

Тръгнах си и в петък 28.02.2020 г. реших отново да отида във ВРП 
за да си запиша имената на служителите с които говорих, за да напиша 
жалба до ВОП, като опиша фактите и обстоятелствата по липсата на 
показанията ми и разговорите ми със служителите. 

Отидох до Инф. Център на ВРП и след като попитах г-жа 
Драгошинска за името и длъжността й, както и на нейната колежка – г-жа 
Петрова, тя ме попита за какво са ми имената? Казах, че е много ясно, че 
искам да подам жалба до ВОП, като цитирам кой какво ми е казал. А тя не 
искаше да си казва името, като ми каза да напиша, че съм говорил с някой 
си … казвам, че това е абсурдно да се опитвам да описвам кой как изглежда, 
а г-жа Драгошинска отиде по стаите отсреща и след малко като се върна в 
Инф. център влезе една по-възрастна жена и ме попита за какво съм 
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недоволен, като излизаше от будката, аз продължавах да съм недоволен, че 
служителите не ми казват имената си, като посочвах, че нас ни карат да 
имаме баджове с имената си, а тук никой няма и не се знае с кого говориш. 
А госпожата, която в последствие разбрах, че е шефа на ВРП – 
Административния ръководител, г-жа Събинска, ме покани в кабинета си 
за да обясня за какво става на въпрос. При влизането ми в кабинета й 
отсреща Инф. център, аз попитах: „Вие прокурор ли сте?“, а тя ми каза, че 
е прокурор от ВРП. 

Аз не очаквах, че някой ще иска да ме изслуша и много се зарадвах, 
след като г-жа Събинска пожела да говори с мен. 

Вероятно над 1 час и говорих без да спра! По едно време искаше да 
прекрати разговора, като казваше, че има среща, вероятно и стана неудобно 
за цялата абсурдна ситуация на която съм подложен във връзка с 
незаконната дейност на съседа железар, на всичките заплахи и репресии 
които описах. 

Но това, което ми направи впечатление, г-жа Събинска по едно 
време искаше да ми се извини за това, че ми няма показанията, като 
казваше, че вината е в полицията и ми казваше да си подам жалба до 
началника на РПУ-Враца, на което аз й казах, че съм говорил с г-н Кънчев 
на 30.01.2020 г. 

Но това, което ми се стори доста странно е, че тя ме попита в коя 
папка са ми били показанията, след като съм чакал 30 мин в коридора! Все 
едно искаше да разбере какво зная! 

Аз й казах, че така и не разбрах в коя! Казах й: „А, значи, тука има, 
а тука няма, така ли? В една папка в Инф. център няма, а после в друга 
папка от друга стая – има! Е може ли такова нещо! Вие ме правите на 
шашав и в действията на служителите Ви няма ПРОЗРАЧНОСТ!“ Точно 
така й казах. 

Много добре си спомням, че зададох въпроса: „Защо прокурор 
Динчев ми дава неразкрита данъчна информация? Той ме провокира за да 
стъпна накриво и да ме осъди!“. А г-жа Събинска не ми отговори защо ми 
е дадена неразкрита данъчна информация! Не ми отговори и прокурор 
Марио Василев от ВКП, само ме попита тихо: „Каква данъчна 
информация?“. А Вие г-н/г-жо Окръжен прокурор можете ли да ми кажете, 
защо? Понеже питах многократно и следователите от Специализираната 
прокуратура, но те мълчаха и никой нищо не ми казва – ЗАЩО??? 

Та попитах г-жа Събинска, „защо аз се съобразявам с указанията на 
полицията, а железаря Нинов – не, след като прокурор Динчев миналата 
година при разговора ми в кабинета му, когато ми се обади и ме извика, ми 
каза, че железаря е предупреждаван за шума? А г-жа Събиска ми каза, че 
имало такива хора, които са с такова поведение, на което аз казах, ами 
„Изселете го! Глобете го!“, а тя ми каза, че те не глобяват, на което аз казах, 
„А, защо Община Враца не го глобяват и ме заплашват?“ и тя ме попита за 
имена, кой ме е заплашвал, длъжност, като казах всички подробности и че 
прокурор Динчев знае какво става тука, понеже като му казах реакцията на 
железаря, като го проверяваха пред мен на 31.08.2018 и той се обръща към 
проверяващите – инсп. Радулова с думите: „Вие ми пречите!“, той тогава 
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ми каза, нещо, че тоя е шашав така да говори, но отговора на инсп. 
Радулова: „Ама, как ще ти пречим, ние ти помагаме“, прокурор Динчев 
тогава ми каза, „Че и тя си има началници“, че един вид я е страх. 

Така и все едно прокуратурата не може да работи съвместно с 
другите институции като Общината за да глобите тоя железар и да не ни 
тормози с тоя постоянен брутален и неспиращ железарски шум? Две улици 
тормози тоя съсед и никой не смее нищо да му каже и си прави каквото си 
иска и копае плочки срещу глоби до 5000 лв и нищо! И сега цяла зима 
троши шумно едно ПДЧ и го гори вечер и трови въздуха и мирише на двора 
на пластмаса и това е вече криминализирано деяние и какво от това, нали 
познава бащата на бившия соц. министър от ГЕРБ! 

А г-жа Събинска накрая ми каза, че мога да искам да прочета какво 
пише в папките! 

Затова подадох Молби №1487/19 и №1297/19 от дати 05.03.2020 г. 
за запознаване с папките. Както ми казаха, обадих се по телефона на 
09.03.2020 /понеделник/ и от Инф. център на ВРП ме уведомиха, че ми се 
позволява да се запозная с папките. 

Същия ден за времето от преди обяд някъде, до към 16.00 ч., аз 
непрекъснато четях папките, като през цялото време бях наблюдаван от 
служител на ВОП, жена, дали правилно боравя с папките. 

Станах свидетел при това запознаване на изключително стряскащи 
нередности, при които вдигнах скандал в коридора на съда на 3-1 етаж, с 
цел да има свидетели, като по едно време дойдоха двама униформени 
полицаи да ме арестуват! 

А, както казах и на жената, която ме наблюдаваше, от ВОП: „Аз за 
това съм дошъл, защото ми липсват показанията“. 

Не може така да се късат страници от папката! Това няма с какво да 
се обясни, нито с обединяването на преписки или каквото и да е. в тази 
папка липсва пояснение в описите, че страници са късани или премествани! 

А г-жа Петрова по едно време, изглежда неприятно и с гузно 
поведение, без да съм отправял какъвто и да е укор специално към нея за 
това, че са късани страници от папката, дойде при мен до масата и заяви 
пред всички, че „не съм късала аз страниците!“, на което отговорих 
веднага: „Не съм казал, че сте Вие! Това не съм го казвал, аз казвам, че 
някой е късал страници!“. А жената от ВОП по едно време казваше, за 
последната страница с най-голямото парче останало хартия, че: „Това е 
било празна страница!“, на което казах: „Ами ако не е празна страница?“, 
на което тя нищо не каза, понеже нямаше как да е просто някаква обвивка 
или пощенски плик, а си личеше как е било документ, понеже беше 
захванат както другите документи с телбод и телбода държеше парчето 
хартия захванато за горната част от ламарината прегъната отзад и държаща 
страниците. 

Пак казвам, аз съм отишъл да гледам папките защото от ВРП ме 
правеха на шашав и тука има и тука няма с тия папки, като ме държаха 
половин час да чакам и изведнъж показанията ми били там! А ето се оказва, 
че по всяка вероятност в бързината са нагодили нещата, като са късали 
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страници за да ми поставят показанията и все едно жалбата ми за 
увреждане на здравето ми е била разгледана! 

Това поведение от Прокуратурата на Р. България е недопустимо! 
Жалбите ми, в които описах тези фрапиращи нередности са 1297/19 

от 09.03.2020 и 1487/19 от 09.03.2020 на ВРП. 
Ето питам, каква истина може да се установи от тези папки след като 

са компрометирани по такъв брутален начин? Къде са ми правата ако те 
отидат в съда? Как ще се защитя след като липсват документи и не са 
описани такива? Еми на този документ, който не е описан от 1487/19 на 
ВРП, на негово място може да има всичко в последствие! 

Отговорите, които получавам от ВРП са ПП 1297/2019 от 11.03.2020 
и ПП 1487/2019 от 11.03.2020 г. това и обжалвам пред Вас, като тези писма 
съдържат несъстоятелни отговори, че ми се отказват обяснения и копия на 
поисканото, понеже съдържало лични данни! 

Не може да ми се отказва обяснение на късането на страниците! А 
тогава, г-жа Събинска ми каза пред всички, че щяло да ми се отговори! 
Това не е отговор! Защо тя преди това не ми отговори, защо след като не 
съм искал прокурор Динчев ми дава неразкрита данъчна информация с 
изобилие от лични данни и значи, когато не искам, може, а когато искам – 
не може! Това е недопустимо поведение! 

И друго, което разбрах от това проведено разследване от г-н Донов, 
че това е позорящо ме разследване! То цели да ме представи, че съм в 
конфликт със всички съседи и че аз съм си такъв конфликтен и че той 
железаря помагал на всички! Пълни глупости! При всичките тези подписи 
и сега записи на неспирната му железарска дейност при които записи се 
вижда как може да ни запали от тия хвърчащи на голямо разстояние искри 
от топящ и кипящ метал на открито! 

Г-н Донов знаеше, че съм заплашван от мутри и използваше това за 
да ме притиска за да си променя показанията срещу община Враца! Защо 
ме извика на разпит в понеделник, като ми звънна по телефона на 
22.07.2019 и ме запита за допълнителни показания? Защо точно на тази 
дата? Допълнителни за кое? Е колко пъти да давам показания за едно и 
също? Разцепи ме от разпити, по едно време вървя си по тротоара, а г-н 
Донов каращ патрулна кола по „Петропавловска“ ме спира около № 52 и 
ме вика отново за разпит, на 30.06.2019 за времето между 17 и 18 ч. 

Тоя Маринов на всеослушание заяви, че съм го бил псувал, което 
веднага отрекох и нямаше как да е така понеже предния ден ме помоли да 
преместя колата си и за което посочих в показанията си че има свидетел и 
това е подчертано от г-н Донов в показанията ми, но не е разпитан 
свидетеля, съседа от магазина за ел. материали отсреща! 

Тоя Маринов ме заплашваше по брутален начин както и проверката 
от Община Враца от 31.08.2018 г., а сега прочетох, че бил ни умирявал и 
после с мутра извика и искаха да ме бият в дома ми, но добре, че бяха 
камерите ми! 

Но за да говоря свободно за тия заплахи искам защита понеже съм 
заплашван от мутри и преследван! 
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Искам да говоря пред съдия заедно с инспектор Радулова, понеже 
сега четох, че е написала, че ***, а г-н Донов по време на разпитите ми каза, 
че тя не си спомня да е казвала, че му помага. Няколко пъти ми го натякна, 
на което веднага казах, че това, че не си спомня, не означава, че не го е 
казала и поисках да говорим пред съдия, но г-н Донов ми каза, само ако 
има престъпление. А заплахата не е ли престъпление? Какво означава, че 
ще стане сериозно? Брутални заплахи от инспектор Радулова и чрез 
поведението си, пасивното й по време на заплахите на 31.08.2018 г. 

А след като Маринов доведе тая мутра да ме бие, железаря като го 
видях случайно, малко след това в Кауфланд, какво ми казва:  

„Казвам му – Заплашвай ме! А той: Нали си намери майстора! Питам 
го какъв ти е проблема бе, що не си вземеш помещение някъде, ами 
тормозиш 2 улици! А той отново: Нали си намери майстора! 

И нищо повече не казва!“ 
Веднага подадох сигнал на тел.112, в 11:07 ч. на 26.09.2019 г. и 

описвам заплахите! И да не би някой да ме е разпитвал за това? Нищо! 
Само си звъня на 112! 

Какъв майстор съм си намерил? Нима това не е организирано от 
самия железар и това си е престъпление за организирана престъпна група 
– чл. 116 (1), т.10 от НК. Възможно да е организирано и от инспектор 
Радулова, понеже беше ясно, че заплахите от Маринов по време на 
проверката от 31.08.2018 г. не са за нея и с мълчанието си ги одобряваше 
срещу мен! И накрая, пак: „Ще стане сериозно и ако продължиш да пишеш 
жалби съседа Нинов, вече ще трябва да бъде глобен!“, демек ще се 
изпълнят заплахите на Маринов! 

Ама каква е тая репресия от Община Враца и това ако не е брутална 
заплаха! Не мога да разбера, защо не го принудят тоя железар да си вземе 
помещение някъде и да не ни тормози с тия железа! 

Но и друго има, в същия ден след като вдигнах скандала в сградата 
на съда за откъснатите страници и като исках показанията на Маринов и 
написах, че това не е вярно, той изглежда знаеше за това, понеже същата 
вечер изключително ядосано, продължително и с голяма ярост цепеше 
дърва на двора си, а той в големите студове не е цепил толкова много и 
удрял силно! И същата вечер, към 19.00 ч., като отидох до кварталното 
магазинче, видях, че едно БМВ, е39 ще да беше модела, някакво сивкаво 
на цвят, със запален двигател и фарове „Ангелски очи“ беше паркирало на 
тротоара отсреща, като с десните си гуми беше стъпило на по голямата част 
от тротоара и вътре имаше двама. И на връщане, след 2-3 минути, нарочно 
застанах пред него, както си работеше със запален двигател и тоя до 
шофьора го нямаше, изглежда ми беше станал „опашка“, но това което 
сочи, че съм следен, е че шофьора, някакъв бял, около 30 годишен, като 
видя, че го гледам, беше много неестествено се свил до вратата, със 
скръстени ръце, все едно е заспал, за да не го разпозная! Много смешна 
позиция имаше, все едно е пиян или дрогиран в опит да се скрие и да не го 
разпозная! А БМВ-то си работеше с пуснати фарове на тротоара в час пик, 
а той е заспал и тоя отпред го нямаше, дрън дрън! 



 9 

Притеснителното е, как това се случва същия ден след като вдигнах 
скандала! Следят ме и знаят какво съм искал да ми се даде като документи! 

Аз искам да говоря пред съдия в присъствието на инспектор 
Радулова и Ивайло Боянин от Община Враца! 

За да се установи ИСТИНАТА и тоя железар да си вземе някъде 
помещение, пък да познава който си ще и да не налага бруталното си 
поведение над всички! 

Но, не мога да разбера и друго, ето вижте показанията на железаря 
Нинов, та той признава в тях че използва ъглошлайф и електрически 
инструменти и че не „работи“ от 14 до 16 ч. Виждате ли, той си признава, 
че работи без този интервал, демек си работи без спир! И какво означава, 
че работи? Двора му на открито ли трябва да е мястото дето да осъществява 
предмета на дейност на железарската му фирма? Та това не е ли един фарс, 
всички проверки, на който аз не съм присъствал да установяват, че няма 
железарски цех и инструменти, а той да си признава, че дига постоянно 
шум? 

Е какъв е тоя тормоз без 14 до 16 ч? Аз съм си купил къща в „Тиха 
зона“, разбирате ли това? От къде на къде ще го търпя тоя железар, понеже 
познавал, не знам си кой от висшите етажи на властта на г-н Борисов? И 
никой не иска да го накаже или принуди чрез закона да си вземе помещение 
някъде, където са всички майстори на такива услуги! И по такъв начин, 
брутално да съм заплашван едно от самия железар под мълчаливото 
одобрение на инспекторите от Община Враца! И разследващия полицай да 
провежда субективно разследване, целящо да ме опорочи и като се 
посочват неистини чрез репресивно поведение над мен! 

Кварталния полицай никога не ми е казвал, че е унищожен първия 
протокол и затова ме предупреждава отново! Никога! 

Аз обжалвам също така и ПП №1487/2019 от 28.02.2020 на ВРП, 
където се посочва, че жалбата ми за увреждане на здравето ми е била взета 
в предвид в постановлението от 16.10.2019 г. не се посочва нито думичка 
за жалбата ми, а това е обвинение от мен спрямо железаря за увреждане на 
здравето ми, което по-всяка вероятност е средна телесна повреда и това е 
от действията на полиция и прокуратура, понеже в никакъв случай не е 
само частно отношение, като обида или нещо такова, а престъпление по 
НК. Ето ВОП, Вие ми казахте, когато аз не знаех, че прокуратурата не се 
занимава с обиди, че не се занимавате с такова и просто в едно изречение 
ми отговорихте напълно достатъчно и както трябва да бъде, а тук за 
увреждане на здравето ми – нищо и в предвид тези обстоятелства, които се 
случиха, аз трябва да повярвам, че прокуратурата (ВРП) не е длъжна да ми 
отговори? 

Е, нали г-н Гешев, каза по телевизията, че прокуратурата е длъжник 
на обикновените граждани! Е, така ли изплащате дълга си, като ВРП не е 
длъжна? И то за здравето ми! 

 
 

Гр. Враца                                                  С уважение: 
26 март 2020 г.                                            Петър Вълкачовски 




