
1 

ДО: Председателя г-жа Манолова на 
Временна комисия по проверка за 
установяване на злоупотреби и 
нарушения при разходването на 
средства от Министерски съвет, 
министерствата, държавните 
органи, държавни предприятия и 
дружества с повече от 50 на сто 
държавно участие през 
последните 10 години към 45-то 
Народно събрание, София 1169 
Пл. „Княз Александър I“ №1 

ЧРЕЗ: Maya.Manolova@parliament.bg 
office@izpravise.bg 
Georgi.S.Georgiev@parliament.bg 
Adlen.Shevked@parliament.bg 
Andrey.Valchev@parliament.bg 
facebook.com messenger: 
@AndrejVlcev 
Borislav.Sandov@parliament.bg 
facebook.com 
messenger:borislav.sandov.1 
Dani.Kanazireva@parliament.bg 
facebook.com messenger: Дани-
Каназирева-448500651897944 
Dragomir.Oshavkov@parliament.bg 
Ivan.Hinovski@parliament.bg 
Ivan.Dimitrov@parliament.bg 
Jordan.Tsonev@parliament.bg 
Kaloyan.Yankov@parliament.bg 
facebook.com 
messenger:kaloyansky 
Manoil.Manev@parliament.bg 
Plamen.Milev@parliament.bg 
Plamen.Abrovski@parliament.bg 
facebook.com 
messenger:plamen.abrovski 
Rumen.Gechev@parliament.bg 
messenger: 
https://www.facebook.com/profile.p
hp?id=100014336677997 
Sergey.Kichikov@parliament.bg 
Toma.Bikov@parliament.bg 
facebook.com messenger:tbikovbg 
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Yavor.Bozhankov@parliament.bg 
facebook.com 
messenger:yavor.bozhankov 

КОПИЕ ДО: Фейсбук страницата/групата: 
ГРАЖДАНСКА НЕЗАВИСИМА 
ПОЗИЦИЯ (ГНП) 
https://www.facebook.com/GNP.a.p
ump.for.democracy/posts/11663409
47174017  

С И Г Н А Л 

От Петър Иванов Вълкачовски, 
Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ 
**, тел. 08**, основател на 
гражданската организация - 
Гражданска Независима Позиция 
(ГНП) www.gnp.care 
https://www.facebook.com/GNP.a.p 
ump.for.democracy  

ОТНОСНО: БРУТАЛНИ 
ЗАПЛАХИ, ПСИХИЧЕСКИ 
НАТИСК И ТОРМОЗ, ТЕРОР И 
РЕПРЕСИЯ СВЪРЗАНИ С 
ПРЕПИСКА №1000/2018 Г. НА 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 

ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ, 

Първо бих искал да посоча, че документите са страшно много и не мога да 
приложа всичко. Поради тази причина ще давам препратки към документите, 
които съм ги качил на поддържаната от мен интернет страница 
http://gnp.care/?page_id=32 с посочване на съответния номер на документа. Там 
документите естествено са със заличена лична информация, неразкрита Данъчна 
тайна и естествено съм спестил документи, които могат да представляват 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1166340947174017
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1166340947174017
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1166340947174017
http://www.gnp.care/
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy
http://gnp.care/?page_id=32
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евентуално Държавна тайна. Ако желаете да ме изслушате във връзка с тези 
сериозни данни, аз ще донеса всички документи в оригинал 

Така, нека веднага да започнем с доказателствата! 
Ето едно записче от телефона ми №81-1 от което много добре се разбира, 

че началника, тогава на длъжност Охрана на обществения ред, г-н Донов ми 
оказва психически тормоз, като ме уведомява кой колко свидетели си е довел и 
ще ме съдят! А преди това той ме заплаши по брутален начин с постановка на 
съдебно дело и осъждане за лъжесвидетелстване! Защо, защото той е 
предварително награден със слава от премиера Борисов и тогавашния вътрешен 
министър Младен Маринов – с потупване по рамото и здраво здрвисване пред 
всички журналисти по връчването на ключовете за новите коли за МВР 
(шкодичките) през 2019 г. А тогава на тая статия - https://fakti.bg/bulgaria/387142-
novite-popalnenia-v-avtoparka-na-mvr-snimki пишеше, че няма коли първоначално 
за Враца и след като писах в показанията си и питах защо г-н Донов е поставен в 
центъра на вниманието, тая статия взе та се промени и изчезна текста дето 
пишеше, че коли имаше само 3 градове мисля, че беше и Враца не беше там! 

НЯМАМ НИЩО ЛИЧНО против г-н Донов, той просто е жертва на 
системата! 

Всичко е под №1000 и трябва да се мълчи! Ами ако ни запали тоя 
незаконен железарски цех? И прокуратурата после не знае на коя дата е станала 
проверката за пожар по МВР? И районния прокурор Динчев ме заплашва защото 
„давам много газ“, както и касационния прокурор г-н Марио Васиелв, на който 
жена му е на висша длъжност в герб – шеф на организацията герб жени в Плевен! 

Ето и друго: защо Цецка Цачева си подаде оставката и точната причина 
за оставката й? Защо си подава оставката в събота – не работен ден, точно след 
като подавам жалба № 60 Е нали в сряда 20.03.2019 г. казва при Цветанка Ризова, 
че още миналата седмица е казала всичко на Антикорупционния фонд, говори си 
съвсем спокойно, а в събота г-н Бареков я е видял твърде притеснена пред 
кабинета на Борисов? Точно след като съобщавам, че Районна прокуратура Враца 
ми дава неразкрита Данъчна информация! 

Аз подадох този сигнал № 181, още с учредяването на 45-то Народно 
събрания и избирането на г-жа Митева за Председател. 

И защо след като има тая комисия получавам тоя отговор № 183? 
Сигнала е във връзка с №1000 на Мин. Съвет, който номер се използваше 

от комунистите по времето на радиационната катастрофа в Чернобил с 
обозначаване на изпратените документи, че трябва да се МЪЛЧИ! Знаете го това, 
не е необходимо да давам конкретните доказателства, но те присъстват в 
сигналите ми до прокуратурата. 

Аз искам да питам г-жа Манолова, къде ми е отговора, след като подадох 
този сигнал още от учредяването на организацията й и аз бях един от 
учредителите № 180? 

Г-жо Манолова, защо ме излъгахте, че ще ми дадете само и единствено 
един телефон на ваш колега адвокат, когато ме арестува полицейщината на 
Борисов миналата година при и по повод на протестите? А след това не ми 
вдигахте! 

https://fakti.bg/bulgaria/387142-novite-popalnenia-v-avtoparka-na-mvr-snimki
https://fakti.bg/bulgaria/387142-novite-popalnenia-v-avtoparka-na-mvr-snimki
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Как ще направите ревизия, след като не искате да РЕВИЗИРАТЕ 
собствената си политическа организация? 

Е, нека да попитам и зам. Председателя г-н Георгиев защо и той ме 
излъга, че не ми е казвал, че ще бъда основател на ПП „Има такъв народ“? 
Вероятно си променихте мнението за мен, след като разбрахте против какво се 
боря, №1000? Защото вие ми обещахте, че ще участвам в дейността ви, много 
добре си говорехме и изведнъж спряхте да ми вдигате? Без да сме имали каквито 
и да са спорове! За справка - № 190, както и 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/4006662459396397 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/802490563806104/  

А, нека да попитам и г-н Иванов от ПП „Да България“: Г-н Иванов, 
намерихте ли ми загубеното писмо, което вероятно е „загубено“ в централния ви 
офис № 168? Нали щяхте да ми отговаряте, казаха го вашите служители, защо е 
това мълчание? 

Дами и господа, много са нещата, не мога да опиша наново всички 
репресии, брутални и от мутри на хранилка със съдействието на полицейщината! 

Гешев освен да мълчи, друго не може да направи, но имайте в предвид, че 
този проблем е със голямо значение, след като и Европейската комисия ме 
послуша № 131 и Мониторинговия доклад над правосъдната ни система остана и 
сега мутрите герб имат не един, а 3 (три) доклада! 

Е нали щеше да отпада, а? след като и г-жа Вера Юрова точно така каза, че 
гражданите на Р.България искат да остане Мониторинговия доклад. 

А, аз предполагах, че така ще стане и предупредих Борисов чрез служителя 
от Вътрешна сигурност, че няма да му хареса от жалбите, които ще продължа да 
пиша, както и го написах на Гешев и кмета им първенец от Враца и се подписах! 

Вижте това писмо от ЕК № 154, какво според Вас пише там? Нали можете 
да четете между редовете, истината се вижда! 

А нима тези проблеми не са със значима обществена важност, та не за 
дневния ред на настоящата Комисия, както коя е Мата Хари? 

Какво се крие от обществото с №1000 от гербаджийте? 
Ето вижте реакциите на дясната ръка на кмета първенец на Враца при 

изказванията ми пред ОС-Враца: 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/39491688813743

3/?__cft__[0]=AZXZUKsSP4FjzSmUXLJjHSmlCdLlTYEVsL_jjh-
lyYgNGmvLkoCQmBxUyjx1o8aVsdq49Mpp6wcJkzgUCMhkY0d_LtnQaJR9dNLVS3
WNpBTSi6mS6HV7K_6M27oIBYgkMpQIIm6VqSjHIv78dGbD4hhzqhZoM2RR22h
QdGpaYqDJxHm-HXERmPFDMPqz6xq1sIs&__tn__=%2CO%2CP-R 

 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/114412584606219
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А като резултат някой от хунтата иска да ми открадне данъчната ми 

декларация за миналата година № 188, както и 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/39491688813743

3/?__cft__[0]=AZXZUKsSP4FjzSmUXLJjHSmlCdLlTYEVsL_jjh-
lyYgNGmvLkoCQmBxUyjx1o8aVsdq49Mpp6wcJkzgUCMhkY0d_LtnQaJR9dNLVS3

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/4006662459396397
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/802490563806104/
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433/?__cft__%5b0%5d=AZXZUKsSP4FjzSmUXLJjHSmlCdLlTYEVsL_jjh-lyYgNGmvLkoCQmBxUyjx1o8aVsdq49Mpp6wcJkzgUCMhkY0d_LtnQaJR9dNLVS3WNpBTSi6mS6HV7K_6M27oIBYgkMpQIIm6VqSjHIv78dGbD4hhzqhZoM2RR22hQdGpaYqDJxHm-HXERmPFDMPqz6xq1sIs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433/?__cft__%5b0%5d=AZXZUKsSP4FjzSmUXLJjHSmlCdLlTYEVsL_jjh-lyYgNGmvLkoCQmBxUyjx1o8aVsdq49Mpp6wcJkzgUCMhkY0d_LtnQaJR9dNLVS3WNpBTSi6mS6HV7K_6M27oIBYgkMpQIIm6VqSjHIv78dGbD4hhzqhZoM2RR22hQdGpaYqDJxHm-HXERmPFDMPqz6xq1sIs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433/?__cft__%5b0%5d=AZXZUKsSP4FjzSmUXLJjHSmlCdLlTYEVsL_jjh-lyYgNGmvLkoCQmBxUyjx1o8aVsdq49Mpp6wcJkzgUCMhkY0d_LtnQaJR9dNLVS3WNpBTSi6mS6HV7K_6M27oIBYgkMpQIIm6VqSjHIv78dGbD4hhzqhZoM2RR22hQdGpaYqDJxHm-HXERmPFDMPqz6xq1sIs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433/?__cft__%5b0%5d=AZXZUKsSP4FjzSmUXLJjHSmlCdLlTYEVsL_jjh-lyYgNGmvLkoCQmBxUyjx1o8aVsdq49Mpp6wcJkzgUCMhkY0d_LtnQaJR9dNLVS3WNpBTSi6mS6HV7K_6M27oIBYgkMpQIIm6VqSjHIv78dGbD4hhzqhZoM2RR22hQdGpaYqDJxHm-HXERmPFDMPqz6xq1sIs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433/?__cft__%5b0%5d=AZXZUKsSP4FjzSmUXLJjHSmlCdLlTYEVsL_jjh-lyYgNGmvLkoCQmBxUyjx1o8aVsdq49Mpp6wcJkzgUCMhkY0d_LtnQaJR9dNLVS3WNpBTSi6mS6HV7K_6M27oIBYgkMpQIIm6VqSjHIv78dGbD4hhzqhZoM2RR22hQdGpaYqDJxHm-HXERmPFDMPqz6xq1sIs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1144125846062194
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1144125846062194
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433/?__cft__%5b0%5d=AZXZUKsSP4FjzSmUXLJjHSmlCdLlTYEVsL_jjh-lyYgNGmvLkoCQmBxUyjx1o8aVsdq49Mpp6wcJkzgUCMhkY0d_LtnQaJR9dNLVS3WNpBTSi6mS6HV7K_6M27oIBYgkMpQIIm6VqSjHIv78dGbD4hhzqhZoM2RR22hQdGpaYqDJxHm-HXERmPFDMPqz6xq1sIs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433/?__cft__%5b0%5d=AZXZUKsSP4FjzSmUXLJjHSmlCdLlTYEVsL_jjh-lyYgNGmvLkoCQmBxUyjx1o8aVsdq49Mpp6wcJkzgUCMhkY0d_LtnQaJR9dNLVS3WNpBTSi6mS6HV7K_6M27oIBYgkMpQIIm6VqSjHIv78dGbD4hhzqhZoM2RR22hQdGpaYqDJxHm-HXERmPFDMPqz6xq1sIs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433/?__cft__%5b0%5d=AZXZUKsSP4FjzSmUXLJjHSmlCdLlTYEVsL_jjh-lyYgNGmvLkoCQmBxUyjx1o8aVsdq49Mpp6wcJkzgUCMhkY0d_LtnQaJR9dNLVS3WNpBTSi6mS6HV7K_6M27oIBYgkMpQIIm6VqSjHIv78dGbD4hhzqhZoM2RR22hQdGpaYqDJxHm-HXERmPFDMPqz6xq1sIs&__tn__=%2CO%2CP-R
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WNpBTSi6mS6HV7K_6M27oIBYgkMpQIIm6VqSjHIv78dGbD4hhzqhZoM2RR22h
QdGpaYqDJxHm-HXERmPFDMPqz6xq1sIs&__tn__=%2CO%2CP-R  

 
Това с №1000 може да се разбере само ако се говори публично за това и 

ако Вие уважаеми дами и господа придобиете смелост да сте независими и от Вас 
самите и говорите и признаете публично грешките си, на 1-я момент когато сте 
имали възможност! Как иначе ще има прозрачност в обществените ни отношения 
за да излезем от политическото блато? 

 
 
 
Гр. Враца       С уважение,  
09.05.2021 г.      Петър Вълкачовски 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433/?__cft__%5b0%5d=AZXZUKsSP4FjzSmUXLJjHSmlCdLlTYEVsL_jjh-lyYgNGmvLkoCQmBxUyjx1o8aVsdq49Mpp6wcJkzgUCMhkY0d_LtnQaJR9dNLVS3WNpBTSi6mS6HV7K_6M27oIBYgkMpQIIm6VqSjHIv78dGbD4hhzqhZoM2RR22hQdGpaYqDJxHm-HXERmPFDMPqz6xq1sIs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/394916888137433/?__cft__%5b0%5d=AZXZUKsSP4FjzSmUXLJjHSmlCdLlTYEVsL_jjh-lyYgNGmvLkoCQmBxUyjx1o8aVsdq49Mpp6wcJkzgUCMhkY0d_LtnQaJR9dNLVS3WNpBTSi6mS6HV7K_6M27oIBYgkMpQIIm6VqSjHIv78dGbD4hhzqhZoM2RR22hQdGpaYqDJxHm-HXERmPFDMPqz6xq1sIs&__tn__=%2CO%2CP-R
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