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По-голямата част от документите съм успял да ги кача на поддържаната от 
мен интернет страница - http://gnp.care/?page_id=32 и за улеснение ще посочвам с 
номер по-натам съответния документ намиращ се на интернет адреса, както и 
такива относими видеоклипове намиращи се също на поддържаните от мен 
интернет адреси на Гражданска Независима Позиция. Във Фейсбук 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy и в Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCGQ5SJuBJHRM3dNKSVQpSCQ . 
Документите са със заличени лични данни и неразкрита Данъчна тайна 
предоставена ми и публикувана неправомерно от Районна прокуратура – Враца, 
но при поискване от който и да е от Вас, аз веднага ще предоставя всички 
документи в оригинал в съответствие със закона! 

Настоящия сигнал е свързан с преписка №623/19 от 22.03.2019 г. на 
Специализираната прокуратура. 

Лицата, които ме заплашват по брутален начин, включително и тези от 
мутренската власт герб: 

Съседа Иван Христов Нинов с адрес гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 60. 
Съседа между мен и Нинов – Георги Маринов на бул. „Христо Ботев“ № 62 в гр. 
Враца, сина му на същия адрес – Александър Маринов, по онова време 
непълнолетен, както и някаква мутра, приятел на Георги Маринов с неизвестно 
на мен име и длъжност поради отказ за предоставяне на тези данни от ОДМВР – 
Враца по писмо № 369000-12835 от 26.08.2020 г. 

Служителите от РУ на полицията във Враца - Главен инспектор Бисер 
Кънчев началник сектор “Охранителна полиция” към РУ-Враца, Детелин Донов, 
който по времето на отправените заплахи и оказван натиск по време на разпити 
беше на длъжност Началник на група “Охрана на обществения ред”, както и 
кварталния полицай Александър Стефанов. 

Служителите от Община Враца: инспектор Натали Радулова, инспектор 
Ивайло Боянин, гл. инспектор Ивайло Ленинов Кръстев, инж. Нина Калеева 
Директор на Дирекция строителство и контрол, главния юрист Генко Веселинов 
Стоянов, дясната ръка на кмета – председателя на ОС-Враца Владимир Христов. 

От прокуратурата: прокурор Стефан Динчев от Районна прокуратура – 
Враца и касационен прокурор Марио Василев от Отдел 06 на ВКП. Бездействие 
от Административните ръководители по онова време на ВОП и ВРП – прокурор 
Начков и прокурор Събинска. 

Ще дам отново накратко по отделно за посочените от мен лица: 
За Иван Христов Нинов – заплашва ме заради това, че му правя забележки 

поради непрестанния му шум от незаконния му Железарски цех на ОТКРИТО в 
двора му под асмите и на циментовия под, като няма постройка в която извършва 
комерсиалните железарски услуги. Последните му брутални заплахи, че ще ми 
строши един крак - 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1167756660365779 
както и № 194 Жалба до РУ на полицията Враца №179500-3958 от 12.05.2021 г. но 
той ме заплашва не защото съм му пуснал жалба за незаконно строителство за 

http://gnp.care/?page_id=32
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy
https://www.youtube.com/channel/UCGQ5SJuBJHRM3dNKSVQpSCQ
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1167756660365779
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търговските му помещения – Фризьорски салон и Кафе, а за да не разваля 
проверката му, на „хората“! ПРЕДСТАВЯТЕ ЛИ СИ? 

*** защо тел. 112 не работи *** за тоя работохолик „много помагащ“ във 
високите етажи на властта герб, която власт беше до съвсем скоро! 

През 2018 г. ме заплашва: „НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С МЕНЕ!“ - № 72, знае, 
че са ме викали на разпит и кварталния ме е заплашвал и ми казва ядосано: „ТИ 
НЕ РАЗБРА ЛИ КАКВО ТИ КАЗАХА?!?“. Също така и бруталното „Нали си 
намери майстора!“, като се обаждам и на 112, но телефона НЕ РАБОТИ за тоя 
работохолик - № 112 вх.№556/2020 от 27.03.2020 на Окръжна прокуратура –
Враца! 

И всичко това въпреки, че са се подписали срещу тоя работохолик железар 
2 (две) улици от хора в гр. Враца и то в „Тиха зона“ според Закона за защита от 
шум в околната среда! А и може да ни запали! - №1 

Съседа Маринов от №62 на улицата, сина му и неизвестната мутра, която 
му е приятел: Маринов, отначало, когато събирах подписите по колективната 
жалба №1 ми казва: „няма да се подпиша, защото ми е приятел, но ако му 
подадеш жалба, ще ми направиш услуга“. Не съм се карал никога с него по онова 
време, за каквото и да е, до момента в който на 31.08.2019 г. по време на 
проверката от Радулова и Боянин от Община Враца в имота на Нинов, Нинов 
извиква по телефона Маринов за да го „защити“ защото много говоря и той 
влитайки в имота му по време на проверката започва да сипе брутални заплахи 
спрямо всички, включително и проверката, чупи реквизита на железаря, едно 
ръждясало и разпаднало се скеле от пикап. А, Радулова и Боянин понеже знаят, че 
заплахите не за тях, с мафиотското си мълчание канализират агресията към мен с 
безпрецедентен психически натиск и тормоз, завършващ със заплахите от 
Радулова: „Ще стане сериозно! Ако продължиш да пишеш жалби, Нинов вече ще 
трябва да бъде глобен!“ демек заплахите на Маринов ще се изпълнят спрямо мен! 
Както и се получава с това, че в последствие извиква неизвестната мутра, която 
му е приятел, която ме заплашва в магазина ми да си променя показанията срещу 
сина на Маринов и което веднага се използва от Д.Донов като психически натиск 
аз на свой ред да си променя показанията за заплахи срещу служителите Радулова 
и Боянин, на кмета първенец на герб. 

И в момента Маринов се опитва да ме заплашва когато мина покрай него на 
улицата, както и от имота му когато съм на двора в имота си. Но няма как да стане 
ако не извика една тумба мутри, които да ме пребият! Единствения начин аз да си 
млъкна, ако мутрите успеят да ме пребият и аз не съм жив или съм в кома и не 
мога да пиша и говоря. ДРУГ НАЧИН НЕ СЪЩЕСТВУВА!!! ТОВА 
МУТРИТЕ, ХУНТАТА И МАФИЯТА герб ДА ГО ОСЪЗНАЯТ МНОГО 
ДОБРЕ!!! 

За служителите под пагон от полицията във Враца, които са ме разпитвали 
или по-точно- РАЗЦЕПИХА ОТ РАЗПИТИ! Патрулка дето ме види по едно време 
на тротоара и ме спира и вика за разпит! Г-н Кънчев по брутален начин на 
публично място ме заплашва с ИЗНАСИЛВАНЕ, както и по време на разпит ме 
провокира да разстрелвам със снайпер железаря работохолик - за справка 
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показанията ми по писмо на ОДМВР-Враца № 369000-12835 от 26.08.2020 г. тия 
показания не съм ги писал в нас, както другите и затова не мога да дам копие! 

Г-н Донов, първоначално се държеше с мен много цивилизовано и учтиво, 
както трябва да подобава на един полицейски служител с един гражданин, но след 
като премиера го награди предварително със слава по време на връчване на 
ключовете за новите автомобили за МВР (шкодичките) през 2019 г. и получи 
потупване по рамото в присъствието на тогавашния вътрешен министър Младен 
Маринов, поведението му се промени на 180 гр! спрямо мен. Линкове от 
церемонията:  
https://fakti.bg/bulgaria/387142-novite-popalnenia-v-avtoparka-na-mvr-snimki  
https://www.bulnews.bg/article/352460  
https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/posts/2458179597743429  
https://blitz.bg/obshtestvo/boyko-borisov-se-shchrakna-s-vrachanskiya-rambo-i-kachi-
snimki-v-profila-si_news679253.html  
https://novini247.com/novini/nachalnikat-na-sektor-patna-politsiya-vav-vratsa-ivan-
kotsev-e_2217394.html  
Поведението му стана брутално заплашително, заплаши ме с постановка на 
съдебно дело и че ще бъда осъден за лъжесвидетелстване! Оказваше ми 
психически натиск, като ми казваше кой колко свидетели си е намерил и ще ме 
съдят! Ето един записан разговор с него, личи си по начина с който говори с мен, 
как ми оказва тормоз: https://youtu.be/VCTm4u_8-KY И защо, защото разследва 
№1000 на МС и трябва да се мълчи, нали? Той знаеше, че мутрата приятел на 
Маринов ме е заплашвала, това съм го написал в №112, както и го казах на 
служителя от Вътрешна сигурност, който ме разпитва около 5-6 часа точно на 
Християнския празник „Тайната вечеря“, четвъртък преди Великден 2020 г. в 
сградата на ОДМВР-Враца. 
А така и не се разбра КОЙ СКЪСА СТРАНИЦИТЕ ОТ ПАПКА НА 
ПРОКУРАТУРАТА – ПР.№1297/19 НА ВРП? 
Това, просто какъв тормоз съм изкарал от полицията на мутрата Борисов, не е 
истина!!! 

За служителите на Община Враца: инспектор Радулова въпреки, че 
констатира нередностите по време на проверката август 2019 г. в имота на 
работохолика, ме заплашва по брутален начин два пъти с „Ще стане сериозно!“ 
инспектор Боянин присъства до нея и си мълчи и ободрява поведението й. 

Инж. Калеева, която е баш директора на незаконно строителство за Враца, 
при посещенията в кабинета й ми оказва психически натиск с думите за железаря: 
„Знам го! Точил ми е ножове!“, демек се познават и няма да стане нищо с 
жалбите ми. След това казва тихо и смутена, пред мен на главния юрист Генко 
Стоянов, през 2018 г.: „Има жалба в НАП“, а тоя Стоянов тогава беше с 
напомпани бицепси като на някоя мутра и сядайки пред мен веднага след това 
обръщение на Калеева ми казва заплашително, брутално и нахално: „Продавай 
си къщата!“. А гл. инспектор Ивайло Ленинов Кръстев по време на 
организиран протест от мен: „Нищо, ще те подгоним и тебе!“, за справка - 
https://www.facebook.com/watch/?v=2879939835603438 , както и №161 и №162 – 
преписка № 2135/20 от 16.11.2020 г. на Районна прокуратура – Враца 

https://fakti.bg/bulgaria/387142-novite-popalnenia-v-avtoparka-na-mvr-snimki
https://www.bulnews.bg/article/352460
https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/posts/2458179597743429
https://blitz.bg/obshtestvo/boyko-borisov-se-shchrakna-s-vrachanskiya-rambo-i-kachi-snimki-v-profila-si_news679253.html
https://blitz.bg/obshtestvo/boyko-borisov-se-shchrakna-s-vrachanskiya-rambo-i-kachi-snimki-v-profila-si_news679253.html
https://novini247.com/novini/nachalnikat-na-sektor-patna-politsiya-vav-vratsa-ivan-kotsev-e_2217394.html
https://novini247.com/novini/nachalnikat-na-sektor-patna-politsiya-vav-vratsa-ivan-kotsev-e_2217394.html
https://youtu.be/VCTm4u_8-KY
https://www.facebook.com/watch/?v=2879939835603438
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За дясната ръка на кмета – председателя на ОС-Враца Владимир Христов, 
той ме провокира също както Бисер Кънчев да се саморазправям със железаря! 
Описано е в №161 - № 2135/20 от 16.11.2020 г. на Районна прокуратура – Враца и 
№ 179500-9006 от 10.11.2020 на РУ на полицията Враца. 

За заплахите от прокуратурата: от прокурор Динчев да не давам толкова газ 
и че ще отида на скамейката на Окръжна прокуратура е описано по обжалванията 
ми на преписка №1859/18 на ВРП. Моля обърнете внимание, че въпреки сигнала 
ми, че има разминаване на датите на проверката за пожар в имота на 
работохолика, г-н Динчев, понеже нямаше какво да ми каже, ми каза: „говори с 
началника!“ А, следователите от Специализираната прокуратура, които ме 
разпитваха два дена в дома ми, жената следовател при тези думи  ми каза: „Той 
не може да ти говори така!“ е и аз какво да направя, като това го казах и при 
едночасовия ми разговор с прокурор Събинска в кабинета й миналата година. А 
тя мълчеше и се чудеше какво да ми каже. 
Добре де, айде да питам каква е тая проверка за пожар по Закона за МВР, след 
като не е ясно кога е станала, а? НЯКОЙ ЩЕ МИ ОБЯСНИ ЛИ КАКВО ПРАВИМ 
АКО НИ ЗАПАЛИ? Или тоя въпрос не е важен, а, г-н/г-жо специализиран 
прокурор??? 

Прокурор Василев от ВКП ме „гледаше“ на срещата през цялото време 
изключително неучтиво със затворени очи и накрая ми заявява: „Нали разбра 
какво ти казах!“, като вече ме поглежда в очите! И защо, защото жена му е шеф 
на герб жени в Плевен, нали? 

А аз на два пъти се срещах и с Административния ръководител на ВОП – 
прокурор Начков и въпреки сигналите ми не последва нищо! 

По безспорен начин си личи от подхода на Община Враца по последната 
проверка за незаконно строителство на търговските помещения на железаря, че 
има конфликт на интереси с инж. Калеева! Тя го защитава и си влиза в имота на 
железаря, все едно си е в тях при започване на проверката! - 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1167756660365779 

И каква проверка може да бъде това? това е един пореден ЦИРК с брутални 
заплахи от мутренската власт герб! 

Моля обърнете внимание и на изказванията ми пред ОС-Враца или местния 
ни парламент. Ето например последните две:  

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/115924230788388
1 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/114412584606219
4 

А и я вижте как някой от хунтата иска да ми открадне данъчната ми 
декларация за 2020 г, както и пр. №2203/21 на ВРП: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=394916888137433  

Г-н или г-жо прокурор, от какво се притеснява така г-н Христов та го стяга 
така силно вратовръзката без да я има, обилно се препотва и така се старае да 
прикрие необходимостта си да си поеме дълбоко въздух? И то само когато аз се 
изказвам? И защо държи толкова силно да говорим само на 4 очи без камери? 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1167756660365779
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1159242307883881
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1159242307883881
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/watch/live/?v=394916888137433


6 

Това е така, понеже на вас юристите най-много ви личи когато трябва да 
правите нещо в разрез с вътрешните ви убеждения! А нима това поведение е 
нормално и не е предпоставка за сериозна прозрачна проверка? 

Само ще цитирам изказването на 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!“ 

Като обобщение, ще кажа, че със сигурност има нещо, които съм 
пропуснал, но абсолютно всичко съм написал и подал като сигнали към 
относимите институции! 

И защо е тая репресия спрямо мен? Защото искам да живея в „Тиха 
зона“? или защото искам да слушам от прозорците ми песента на птичките, 
ударите на кълвачите и шумоленето на вятъра в огромните зелени клони на 
дърветата от съседния парк „ДНА“? или пък защото искам законите да важат 
еднакво за всички? Или защото искам да живея нормално и съм избрал да остана 
тук и не съм избягал в чужбина въпреки, че мутрите герб ми съсипаха предишния 
бизнес с компютри и аз си отварям друг (нов) бизнес? Или защото си търся 
правата на обикновен гражданин? 

Кажете ми кое от всичко изброено? Ако не можете да ми кажете, то поне 
повдигнете „розовата завеса“ на корупцията на мутрите герб и осветлете за това 
малко време от 2 (два) месеца КАКВО СЕ КРИЕ ОТ ОБЩЕСТВОТО с №1000? 

А вятъра на промяната с нарастващата си сила и който не може да бъде 
заглушен от каквато и да е ъглошлайфка, ще издуха всички чадъри и каскети и 
тогава ще има значение единствено кой държавен служител е работил за 
интересите на обикновените и неизвестни хора с „честност, прозрачност и 
професионализъм“! НЕИЗБЕЖНО Е. 

ГНП - Гражданска Независима Позиция www.gnp.care 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy  

БЪДИ НЕЗАВИСИМ И ОТ САМИЯ СЕБЕ СИ! 

Гр. Враца 
17 май 2021 г. 

С уважение: 
   Петър Вълкачовски 

http://www.gnp.care/
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy

	ГОСПОДИН СТЕФАН ЯНЕВ,



