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 Това, което Вие сте длъжен да приемете е „частицата“ от СУВЕРЕНА при мен, 

състояща се от две ПОДПИСКИ/папки с подписи на хората от 3 имена, ЕГН-та, точни 

адреси и подписи за Вашата оставка, както и на Вашия ШЕФ Бойко Борисов. 

 Към тези две папки има още една, която е първата, но тя е в Община Враца, понеже 

беше за оставката на Аскета, Кмета и Каскета, а до Вас е изпратен протокол на 26.10.2020 

г., Вх.№ PRB202007662181I при ВКП 1736/2020г. 

Общо подписите на хората са 886 (осемстотин осемдесет и шест), събрани за 6 месеца 

под слънце и пек, дъжд, студ, сняг, мъгла и леден вятър. 

 На срещата искам да задам отново следните въпроси; 

Във връзка с №1000/2018 на Министерски съвет: 

1. КОЙ СКЪСА СТРАНИЦИТЕ ОТ ПАПКА НА ПРОКУРАТУРАТА? Преписка 

№1297/19 на Районна прокуратура – Враца и чрез което действие един обикновен 

гражданин може да бъде осъден несправедливо поради унищожение и липса на 

доказателства, факти и обстоятелства! 

2. Защо Районна прокуратура – Враца разкрива неразкрита от съда ДАНЪЧНА 

ТАЙНА? Преписка 1859/2019 от 21.12.2018 г., както и ми се дава такава! 

3. Към Преписка №1297/19 на ВРП или към Преписка №1487/19 на ВРП трябва да се 

намират показанията ми за увреждане на здравето ми от незаконния железарски цех 

на ОТКРИТО в „Тиха зона“ на работохолика ултрас сподвижник на ПП герб и 

„много помага“ във високите етажи на мутренската власт герб? 

4. Защо прокуратурата не преследва престъплението лъжесвидетелстване? Преписки 

№1013/19 на ВРП и 999/19 на ВОП? 

Във връзка с липсващите 700 млн лв от хазарта на Васил Божков: 

5. Защо няма назначена техническа експертиза по преписката ми №219/2020 от 

10.02.2020 г. по манипулацията на Заповед на Министъра на финансите Владислав 

Горанов № ЗМФ-26/13.01.2015 г., а прокурор Л. Дончева прави субективния извод, 

че давам „изразена лична оценка, предположения и общи изявления“? Вие г-н Гешев 

разбирате ли от технологията на печат на лазерния и лед принтер, а така също и от 

другите принтери на пазара? 

Във връзка със снимките с пачки Евро и кюлчета злато от шкафчето на ШЕФА Ви 

Борисов: 

6. Четящите се серийни номера на 500 Евровите банкноти, които се водят на отчет и се 

знаят от коя банка и сметка са излезнали и в такъв смисъл представляват „пръстов 

отпечатък“ от местопрестъпление, защо не се проверяват и не се оповестява тази 

информация? Това е валидно и за кюлчетата злато! 

Подробните описания на мотивите свързани с въпроси от 1 до 4 са Ви дадени в 

първите две съобщения за среща и копия от тях се намират на: 1-вото е под №102 на 

http://gnp.care/?page_id=32 и № 2 е на 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1114349185706527  

 Моля да ме уведомите предварително писмено и на посочения телефон за връзка за 

деня и часа за среща за срещата с Вас, за да мога да уведомя и останалите протестиращи да 

присъстват и да зададът допълнителни въпроси. 

 Предполагам е излишно да уточнявам, че с цел постигане на истинска 

ПРОЗРАЧНОСТ срещата ще се записва и предава на ЖИВО и с техническите средства на 

протестиращите граждани. 

В очакване на Вашия отговор в поемане на обществената отговорност! 

 

Гр. София                                                  С уважение: 

03 юни 2021 г.                                            Петър Вълкачовски 
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