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ДО: ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ, ГОСПОДИН 
РУМЕН РАДЕВ, гр. София 1000, 
"Дондуков" 2, Тел: (02) 9239333 
/централа/ 

П И С М О 
От Петър ** Вълкачовски, Адрес: 
гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ **, 
тел. 08**, основател на 
гражданската организация - 
Гражданска Независима Позиция 
(ГНП) www.gnp.care  

ОТНОСНО: Назначаване на 
предстоящия служебен кабинет за 
повдигане на „розовата завеса“ на 
корупцията 

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГОСПОДИН 
РУМЕН РАДЕВ 

Уважаеми господин Радев, 

Имате ли нужда от помощници, които да помагат да се повдига тежката 
розова завеса, както и самия Вие казвате, на корупцията от узурпираната ни 
държава от мафиотизираното управление на мутрите герб? 

Работници, които са преминали и преминаващи през бруталната репресия 
на полицейщината над всеки дръзнал да говори истината. Брутално психическо 
смачкване от мутри облечени във власт и истински такива на хранилка, като 
всичко това е чрез дирижирането от централната власт с №1000. 

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 
Аз Ви представих проблема с бруталните заплахи във Враца, като говорих с 

Вашия юрист в сградата на президентството още преди изборите за Евро 
парламент през 2019 г. Вие знаете за какво става на въпрос. Аз все още не в 
пълните подробности. 

С тази моя заявка да се включа в борбата за осветяването на задкулисните 
действия на това престъпно управление, аз не кандидатствам просто за работа! 
Имам успешен ново изграден бизнес, който не зависи от обществен статус и не 
продавам в България! 

http://www.gnp.care/
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Имах магазин за продажбата и ремонт на компютри, който си управлявах 
успешно около 10 години, докато не започна да се излива бруталната помия от 
управляващите върху мен, понеже от 2017 г. искам законите да важат еднакво за 
всички, без значение кой колко „много помага“ във високите етажи на властта на 
мутрите герб. 

Със заплахи от инспекторите на кмета първенец на герб, подплатени с 
брутални заплахи от мутри и използвано като тотален тормоз от полицейщината 
на управляващата ни брутално разпасаната селяния за, а така също и подсилено 
чрез заплахите от прокуратурата, включително и от свързан касационен прокурор 
от Отдел 06 към ВКП с управляващите, аз си затворих магазина. Той фалира. Но 
аз не заминах за чужбина и не си продадох къщата, както ме съветват мутрите! 
Останах тук и продължавам да се боря сам за нормални обществени отношения! 

Отворих си нов бизнес, който е свързан с електрона търговия на домашно 
изработени украшения като гривни, гердани и други, като продавам само в 
чужбина – предимно САЩ, само и само бизнеса да не е присъствен и да не ми 
влизат мутрите за проверка. Не, че не могат чрез НАП, но аз си плащам всичко до 
стотинка и водя прозрачен бизнес! Печалбата ми не е никак малка за малък и 
семеен бизнес, като съм принуден да се осигурявам на 3000 лв. 

Така, че имам прилични доходи, като съм ангажиран малко и използвам 
времето си предимно да пиша жалби и да подавам сигнали. Ето сега мутрите герб 
искат да ми открадната данните от данъчната ми декларация, чрез служител от 
НОИ-Враца! Подадох поредната жалба – за конкретна корупционна проява, 
включително и до Районна прокуратура – Враца. 

При положение, че си изкарвам добри пари, защо да си губя времето да 
пътувам до София? Ами защото имам убеждението, че нашите лични права 
зависят от обществените такива и ако човек не се интересува от начина на 
определяне на обществените взаимоотношения, то той не би имал успешен живот, 
поради факта, че живеем в общество. 

Човешката природа е такава и когато зачиташ правата на хората около теб, 
когато човек осъзнае пошлостта на суетата под формата на власт и влияние заради 
собственото си его, то и ще получи онова естествено развитие, което ще го 
усъвършенства в личен и професионален аспект много над съществуващите 
разбирания за устройството на битието ни в момента. 

Така, че ако имате нужда от истински работници и помощници за вдигане 
на розовата завеса на корупцията и то на предна линия, аз съм насреща! 

Не съм привърженик на нито един двуполюсен модел! Изхождам от 
безспорния факт, че всички хора са равни помежду си и че не е важно кой какъв е 
бил, а кой какъв е в момента. Всеки трябва да си получи заслуженото според 
закона и желанието за някаква мъст или доминиране над другите, пък били и те 
престъпници, няма да доведе до нищо по-различно от поведение, което е 
идентично на предишното. 

Според изложеното – в никакъв случай не търся някаква еднообразна 
работа в държавната администрация, нещо като „топличка“, престижна държавна 
служба или пък заявка да правя политическа кариера! Политическата известност 
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на даден държавен  служител (не само на държавна служба) се определя и създава 
от хората, иначе всичко останало е безсмислена СУЕТА! 

Ако проявявате интерес за разговор – интервю, насреща съм. А, да кажа, че 
понеже, един вид кандидатствам за работа – имам завършено висше образование 
по икономика в УНСС Враца, с магистърска степен. Имам и не малки 
практически професионални познания по IT. Мога да водя нормални обществени 
отношения, да говоря с различни хора и да ги убеждавам, като против 
управляващата хунта съм събрал около 900 подписа в три подписки, като съм 
протестирал постоянно от миналата година. Шофьор съм също кат. „С“. 

С уважение, Петър Вълкачовски 

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

БЪДИ НЕЗАВИСИМ И ОТ САМИЯ СЕБЕ СИ! 

Гр. Враца 
03.05.2021 г. 
Тел. 08** 

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