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ДО: Районна Прокуратура Враца 

гр. Враца, бул. "Христо Ботев" №29, ет. 3 

тел.: 092/620474 

 

     

Ж А Л Б А 
 

от 

Петър Иванов Вълкачовски, ЕГН:***, 

Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ **, тел. 

08*** 

 

ОТНОСНО: Сериозни заплахи чрез 

социалната мрежа Фейсбук, по ПР. 

2717/2021 на ВРП 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО РАЙОНЕН ПРОКУРОР, 

  

 Работата сериозно загрубява! Вече получавам сериозни заплахи по 

Фейсбук от профили регистрирани с български имена. След като пуснах жалбата 

от 31.05.2021 г., получавам заплахи на темата ми във ФБ дето съм качил записа 

със заплахата от съседа Нинов, където ми казва да попълвам бланка в полицията 

- кой крак искам да ми строши, ФБ - 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1178509489290496  

Потребител Веселин Стаменов с адрес на профила - 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100046234219085  

пусна публичен коментар на 01.06.2021 г. в 20:09 ч. под темата ми със следното 

съдържание: 

„Веселин Стаменов 

Ей Глупак Остави възрастния човек ще дойда и ще ти чупа и 2 крака и ще те 

направя да се храниш през сламка дейба глупака ри 

Today at 8:09 PM“, 

Което след една минута е редактирано от него на: 

„Веселин Стаменов 

Ей Глупак Остави възрастния човек ще дойда и ще ти чупа и 2 крака и ще те 

направя да се храниш през сламка дейба глупака ти ходи са ежи на възрастни 

хора...това да е дядо ми или баща ми ше те лижа ебал съм та и в боклука 

Today at 8:10 PM“ 

Едновременно с това в същия ден 01.06.2021 г., същия потребител ми е изпратил 

и лично съобщение на профила на организацията ми Гражданска Независима 

Позиция - https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy  

със следното съдържание: 

съобщение в 20:10 ч.:„“КОЙ ПЕДАЛ“ 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1178509489290496
https://www.facebook.com/profile.php?id=100046234219085
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy
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съобщение в 20:10 ч.: „се крие“ 

съобщение в 20:10 ч.: „ЗАД ТОЯ ПРОФИЛ Зстани с лицето си“ 

съобщение в 20:11 ч.: „ЖЕНА“ 

съобщение в 20:11 ч.: „кой е тоя къде ходи да са ежи на възрастни хора“ 

съобщение в 20:11 ч.: „ЩЕ МУ НАВРА ТЕЛЕФОНА В ГЪЗА“ 

съобщение в 20:11 ч.: „И ШЕ МУ ОБЪРНА КАПАЧКИТЕ НА ОПАКИ“ 

съобщение в 20:11 ч.: „И ЩЕ ГО НАКАРАМ СЪС СЛАМКА ДА ЯДЕ ДЪЛГО 

ВРЕМЕ“ 

съобщение в 20:11 ч.: „ЩЕ ВА ЕБА В ИЗМИСЛИНИТЕ ТЪПИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ“ 

 

Потребителя Веселин Стаменов вече си е изтрил публичната 

заплаха/коментар под темата ми, това вероятно е станало някъде към 23:30 ч. на 

01.06.2021 г., но е със сигурност преди 0:00 ч. на 02.06.2021 г. 

Но съобщенията в профила ми седят, а и на коментарите в темата съм 

приложил екранни снимки от профила му и самите му съобщения. 

Днес 01.06.2021 г. получих подобни заплахи и от други потребители като 

публични коментари под същата тема, но не бяха в такава степен агресивни и 

сериозни, а загатваха за заплахи и затова ги изтрих, но това е брутално и е 

възможно да се осъществи! Затова и го запазих. 

Можете да установите по IP адреса на компютъра/устройство, чрез който е 

достъпвано до посочения профил във ФБ и чрез който са направени заплахите и 

съответно лицето извършило ги. IP адреса можете да го изискате от 

администратора във ФБ. 

Това не е единствената заплаха за живота и здравето ми! На служителя от 

Вътрешна сигурност, г-н Първанов от ОДМВР-Враца съм подавал сигнал 

миналата година за заплаха за здравето и живота ми! 

 Със сигурност тук не става въпрос за междусъседска разправия заради 

ШУМ, можете да се досетите, нали? А, аз няма да спра да пиша жалби и да давам 

гласност за тоя своеволия! Така и казах на г-н Първанов въпреки заплахите от 

мутрите, а той въпросително ме попита нещо като „е какво?“ в смисъл дали съм 

камикадзе и нещо от рода, че не мога да се противопоставя. Аз му казах тогава по 

телефона, че просто ще има един гражданин по-малко и „ЩЕ СЕ БИЯ!“, но това 

с даване на публичност на проблема ми е някаква застраховка, че ако ми стане 

нещо, то ще се знае, че е заради мутренската власт на Борисов и ПП герб! 

 Но пък и от друга страна, това не означава, че някой няма да иска да ме 

премахне като свидетел и при положение, че тия заплахи вече не ми действат, 

нали? А и герб вече са никои, както и все повече засилващия се вятър на промяната 

ще отвее всякакви чадъри и каскети като се променят законите сега след 

парламентарните избори! 

Така, че на някой вече не му издържат нервите и ако не кажете какво се крие 

тук от обществото е напълно възможно тия заплахи срещу мен да се осъществят! 

 

Гр. Враца       С уважение: 

02 юни 2021 г.                       Петър Вълкачовски 


