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ДО: НОИ - гр. София 

гр. София, 1303,бул. "Александър 

Стамболийски" № 62-64, сигнал 

за конкретна корупционна 

проява от страна на служител на 

НОИ, чрез: 

https://administrativeservices.nssi.bg  

КОПИЕ ДО: Районна Прокуратура Враца 

гр. Враца, бул. "Христо Ботев" 

№29, ет. 3 тел.: 092/620474 по 

преписка № 2203 от 2021 г. 

КОПИЕ ДО: Фейсбук страницата/групата: 

ГРАЖДАНСКА НЕЗАВИСИМА 

ПОЗИЦИЯ (ГНП) 

https://www.facebook.com/GNP.a.pu

mp.for.democracy/posts/1194907267

650718 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

от 

Петър *** Вълкачовски, Адрес: гр. 

Враца, бул. „Хр. Ботев“ **, тел. 

08*** 

ОТНОСНО: Писмо от отдел 

Инспекторат към НОИ изх.№1042-

40-27#14 от 16.06.2021 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ НОИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРОКУРОР, 

Аз не съм доволен от така предоставения отговор! 

Не е съобразен с чл. 35 от АПК понеже се вадят от контекста 

обясненията и възраженията ми относно, цитирам от писмото: „На 

28.04.2021 г. сте се явили в ТП на НОИ – Враца със заверено копие на 

справката към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ като сте 

заявил, че няма да я предоставите на главен инспектор Илиян Петров, 

защото това представлява данъчна тайна“, а моите възражения и 

сигнала ми в същността е за НАЧИНА по който ми беше изискана 

данъчната декларация (ДД) от представящия ми се не с истинската му 

длъжност служител от НОИ-Враца, главен инспектор по осигуряването 

Илиян Петров. 

https://administrativeservices.nssi.bg/
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1194907267650718
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1194907267650718
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1194907267650718
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В следствие от това неправилно формулиране на същността на 

сигнала ми, няма как да се изяснят относимите факти и обстоятелствата и 

да се достигне до истината. 

Къде съм написал, че няма да предоставя ДД на г-н Петров, понеже 

тя е данъчна тайна, та вадите необоснования и субективен извод, че : „… 

защото това представлява данъчна тайна“? Навсякъде в разговора с г-н 

Петров ми във фоайето на сградата на НОИ-Враца, аз изказвам възмущение 

от това, че той ме кара да си оставя ДД на охраната, от което е видно, че 

няма да получа никакъв входящ номер или да може да се установи в 

последствие, че съм предоставил на НОИ-Враца тази лична данъчно 

осигурителна информация! 

За този разговор не се споменава и дума в това писмо, а в него са 

основните предпоставки за да се установи истината! Затова, ето прилагам 

извадка от точните думи и реплики на разговора, включително и с охраната 

по това време. А това е свидетел! 

От начина по оформяне на отговора в писмото си личи, че има 

противоречия и не са взети в предвид очевадните несъответствия! 

1. Признава се, че г-н Петров ми е позвънил 3 (три) пъти за да ми

разясни, че НОИ не разполага с действителния размер на 

осигурителния ми доход, а с авансовия такъв и поради тази 

причина трябва да дам копие на хартия на ДД със зелен печат от 

НАП-Враца. Забележете, той за това разяснение ми звъни 3 (три) 

пъти и как така г-н Петров установи, че аз не съм разбрал, та той 

постоянно ме търси за да ми обяснява на ново? Без аз да съм 

подавал каквото и да е запитване към НОИ за това до тогава? 

Явно е, че той ми звъня така настойчиво за да занеса ДД на охраната, 

а пък в разговора, казва, че не е бил казал да я оставям на охраната, а тя 

щяла да го извика?!? Е така ли се процедира с всички граждани, кой какво 

иска да занесе на охраната и от там да звънят на всички служители? И ако 

го няма даден служител, тогава какво правим??? 

2. Посочва се в писмото, че инициативата на г-н Петров да ме

потърси и да ми иска копие на хартия на ДД е сигнал във връзка

със служебно преизчисляване на пенсията ми по чл. 102, ал.1, т.1

от КСО и по-натам в писмото се прави извода, че след като аз съм

предоставил копие на ДД съм можел да подавам заявление за

преизчисляване, което е чл. 102, ал.1, т.2 от КСО. Цитирам: „И

по този начин можете да подадете заявление за преизчисляване

на пенсията си с окончателния размер на месечния осигурителен

доход, за да не бъдете ощетен по никакъв начин.“

А, това противоречи на чл. 102, ал.1, от КСО на същия член, понеже 

там е записано, че това става „по един от следните начини“, а не първо да 

се прави служебно и след това аз да подавам заявление УП-28! Ето дават 

ми се незаконосъобразни изводи, които ме въвеждат в заблуждение и по 

такъв начин не се установява действително поведение и цели! 

3. Не се взема в предвид проведения от мен разговор и цитиран в

сигнала с 070014802 на НОИ и получените указания във връзка

със случая! А там служителката ми каза, че няма нужда да

подавам нищо на хартия!!!
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4. И вижте на края на писмото как завършва! Казва се, че: „В тази

връзка следва да ви уведомя, че проверката на Инспектората на

НОИ по вашата жалба установи, че ви е предоставена

исканата административна услуга при спазване на всички

нормативни изисквания.“

Е, добре де, а аз къде съм искал да ми се предоставя

административна услуга, след като се посочва, че става на въпрос

за служебно преизчисляване? Кога и по какъв начин съм подавал

каквото и да е или да съм търсил преди това г-н Петров за това

нещо? Ами какво ми се е предоставило тогава и съответно какви

нормативни изисквания са спазени, а?

Вижте, за да се изясни според установени правила поведението на г-

н Петров, аз имам един съществен въпрос към представителите на НОИ 

във връзка с така получения отговор: 

КЪДЕ Е ОПРЕДЕЛЕНО КАК СТАВА СЛУЖЕБНОТО 

ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИЯТА ПО ЧЛ. 102, АЛ.1, Т.1 ОТ 

КСО? 

Този въпрос се налага за да може да се установи и разбере 

законосъобразното поведение на г-н Петров относно изискването от него 

да му предоставям копие на ДД за 2020 г. на хартия със зелен печат от 

НАП! Ако не пише изрично, че в този случай трябва да се предоставя копие 

на хартия на ДД със зелен печат, то да следва от нормативните изисквания 

това действие! 

А, нима това е в съответствие с похарчените значително обществени 

пари от до скоро действащата мракобесна политическа партия герб за 

електронно правителство? Е, та значи всеки на който му се налага това да 

ходи до НАП и да му разпечатват значително количество хартия и да се 

разкарва по институции, реди на опашки и попълва формуляри и да дава 

на ОХРАНАТА личната си данъчно осигурителна информация? Може би 

трябва да отправя копие на това писмо до бившия вицепремиер от ПП герб 

– Томислав Дончев и да го питам къде са парите за електронното

правителство в това отношение? 

Моля да вземете в предвид разговора с г-н Петров и охраната в 

сградата на НОИ-Враца и въз основа и на тези факти и обстоятелства да 

направите прозрачна проверка въз основа на която да е видна истината! 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Извадка на точните думи по разговора с униформения 

служител от охраната във фоайето на сградата на НОИ-Враца, както 

и с г-н Петров до него. 

Гр. Враца С уважение: 

25 юни 2021 г.    Петър Вълкачовски 
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Излъчване на живо от мен, Петър Вълкачовски в обществената ми страницата в 
социалната мрежа Фейсбук с адрес 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy на 28 април 2021 г. в 13:33 ч., в 
сградата на НОИ-Враца ул. „Поп Сава Катрафилов“ 2, 3000 Враца Център, където 
разговарям с охраната, мъж в униформа и търся служителя от НОИ-Враца главен 
инспектор по осигуряването Илиян Петров където разговарям и с него, относно 

настоятелното му искане да му предоставя копие на данъчната ми декларация за 2020 
г. със зелен печат от НОИ Враца, като „я оставя на охраната“, цитат от телефонните ни 
разговори. А аз въобще не съм разговарял преди това нито с него нито с който и да е от 

НОИ, както и не съм подавал каквито и да са заявления за това, до тогава! 

Видеозаписа от Фейсбук може да бъде достигнат чрез адресите: 
https://fb.watch/6j3gxk4kEo/ , както и 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=394916888137433 

Следва изваждане на диалозите от разговорите, дума по дума. 

Аз: (Намирам се пред главния вход на сградата на НОИ-Враца) Така, здравейте отново. 
Понеже звънях, … прекъснах предаването, пред НОИ-Враца се намираме. Ето къде се 
намираме, това са фонтаните, г-н кмета дето прави … Така, понеже звънях на г-н Петров, 
прекъснах излъчването на живо. Г-н Илиян Петров – главен финансов ревизор, който ми иска 
копие на данъчната ми декларация със зелен печат, трябвало да има. Аз бях до сега в НАП, 
взех декларацията. И как ми се обажда господина, ама три пъти, ама такъв, нали неистов, 
… неистово желание да помогне на обикновените хора, че чак направо се замислих. Та взех
та се обадих на 0700 в НОИ и там ми казаха, че няма нужда, защото се подава УПИ-28. 
Нали аз сега да му дам декларацията на г-н Петров. И как пък така пък ми звъни три пъти и 
сега не ми вдига телефона, сигурно е обедна почивка. Нали, с тая цел, сега ще идем да видим 
дали можем да дадем данъчната декларация, което е данъчна осигурителна тайна. И 
прокурор, нали пак да кажа не може …, а да иска разкриването, а тука така, да я оставя на 
охраната. Та да питаме охраната има ли правомощия да борави с тая информация. Сега ще 
влезнем вътре и да питамеее … да обърнем камерата …  

Аз: (Влизам в сградата и във фоайето в ляво от вратата се намира бар плота зад който е 
униформен служител, мъж, с отличителни белези по униформата и го заговарям) Добър ден! 
На живо сме във Фейсбук. Гражданска Независима Позиция. (оставям пред него на масата 
данъчната ми декларация и листата ми със записките) Обади ми се от вашата служба Илиян 
Петров – Главен финансов ревизор. Три пъти ми иска копие на данъчната декларация. Как 
пък така изведнъж такова желание да ми се осъвремени пенсията, а сега не ми вдига 
телефона. Нали, казва да оставя на вас. Вие имате ли право да боравите с данъчна тайна? 
А? А защо има такова желание да оставя декларацията на вас? Еми за това сега сме дошли 
да питаме. (Служителя от охраната ми дава отрицателен отговор и вдига стационарния 
телефон за да избере служителя). Че това е данъчна тайна, че и където и прокурор не може 
да я разкрива … тая декларация, а той иска да я оставя на вас!?! Така нали … и вие да 
видите … така и всички така да видят каква ми е данъчната декларация, нали какво съм …  

УНИФОРМЕНИЯ СЛУЖИТЕЛ ОТ ОХРАНАТА: АМА Я НЕМА ДА Я ВЗЕМА! 
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Аз: Е що ме… Ааа, е точно това идвам да питам, ЗАЩО МИ КАЗВА ДА Я ОСТАВЯ НА ВАС? 
Еми ..? 

УНИФОРМЕНИЯ СЛУЖИТЕЛ ОТ ОХРАНАТА: Питай си него! 

Аз: Е да де, точно това, ама той не ми вдига вече! Що идех и дигнах скандал, обадих се на 
0700 в НОИ. Разбираш ли? И жената ми каза: „Попълваш УП-28! Не е необходими да носиш 
нищо на хартия! КОЙ ОТ ВЛАСТТА В ГР. ВРАЦА ИСКА ДА СЕ СДОБИЕ С ДАНЪЧНА 
ТАЙНА? Виж колко интересен въпрос! (служителя говори към някой): Ей излезе ли, тука 
влезна някой … 

Аз: Е, добре. 

Служителя отива в салона с гишетата. Аз отивам към съседната масичка в коридора за 
посетители, която е точно до стълбището. 

Аз: А, да седнем тука и да изчакаме. Са господина сигурно е обедна почивка. 

УНИФОРМЕНИЯ СЛУЖИТЕЛ ОТ ОХРАНАТА: (вижда г-н Петров да излиза от салона с 
гишетата, който ме подминава, като аз стоя до масичката и започва да се качва по стълбите. 
Обръща към него): Е тоя човек е за тебе! 

Аз: (г-н Петров се връща от стълбите и застава до първото стъпало с лице към мен): г-н 
Петров! Добър ден! 

Петров: Добър ден! 

Аз: Понеже съм представител на Гражданска Независима Позиция. Нали, организация за 
стимулиране развитието, правилното на демокрацията, нали за това сме на живо във 
Фейсбук. Понеже имам съмнения по начина по който говорихте с мен, нали така за да има 
прозрачност. Нали, предполагам нямате нищо против, че ви снимам, сега в момента? Нали 
във връзка с обажданията ви, да ви дам копие на зеления печат (за данъчната декларация) И 
аз се усъмних, е как пък така … Нищо, вас не ви познавам, нищо за вас лично! Понеже 
общите участия в протести и таково, как пък, как така държавен служите да прояви 
такъв огромен интерес и да работи за обикновените хора??? Разбираш ли, в мен такова 
възникна … съмнение. 

Петров: Значи ако вие желаете … 

Аз: Не че не желая, как да не желая? Не само да ви кажа, сега ми обясниха и друго на 0700, 
говорих с Дамянова, в 12:35 ч., малко след като вие ми звъннахте. Тя ми каза да попълня, през 
интернет да си сваля, заявление УП-28 за преизчисление на пенсията и не е необходимо да се 
носи нищо на хартия! И аз искам сега да ви питам, понеже питах охраната, мога ли да си 
оставя данъчна тайна, на доста дълго … и той каза, че не може да я вземе. Защо вие ме 
карате да си оставя данъчната декларация на охраната? 

Петров: Попълнете го, попълнете го това нещо и го подайте в интернет. 

Аз: А добре, а защо вие не ме уведомихте за това за мене нещо? 

Петров: За кое? 
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Аз: За това УП-28 и че може да не нося на хартия това нещо? Нали ми искахте непременно 
да е със зелен печат? 

Петров: За да издадем служебната бележка, която съм подготвил, за да ви я издадем не на 
минималния осигурителен доход, защото все още не я виждаме от НАП и да подадем тук на 
гишето за пенсия за изчисляване и на стаж и на доход. 

Аз: Добре, но казвам ви … 

Петров: Вие сте отишли на по-голям доход. 

Аз: Да де, добре. 

Петров: За да не сте ощетен за да го вземем на минималния, само за стаж, а да го вземем и 
за стаж и за доход. 

Аз: Добре 

Петров: Това на 5-то и 6-то гише, като дойдете при мен, да го напишем и да го дадем на … 

Аз: Пак ви казвам, нали кое съмнение се, възникна в мен, защото се обадих, пак ви казвам на 
0700 

Петров: Добре. 

Аз: И там ме уведомиха, че не е необходимо да се носи на хартия! И се учудиха! Нали защо 
трябва да давам на хартия. (г-н Петров мълчи). Като и те казаха след като го попълня това 
нещо с електронния подпис и го дам или удостоверението тука от вас за номер (говоря за 
ПИК от НОИ) вие автоматично ще я видите тая информация от интернет! От … НАП! 

Петров: Все още тая информация от НАП не я виждаме! Има такъв момент. 

Аз: Е да де, те ми казаха, че след като попълня това заявление, вие ще я видите 
автоматично! Така ми каза г-жа Дамянова на 0700 в 12:35 говорих с нея. 

Петров: Добрее. 

Аз: Жената това ми обясни. 

Петров: Направете го така и го подайте. 

Аз: Е да де … 

Петров: И няма да ми представяте това. (сочи данъчната ми декларация на масата) 

Аз: Да де, добре, но защо е ваше това желание непременно да дам данъчната декларация на 
охраната? Иска ли някой от властта, от гербаджийте, мутрите, които са узурпирали 
цялата държава. Да се сдобия неправомерно с данъчна тайна. За това аз знам, това 
прокурор не може да я разкрие тая информация. 

Петров: Ние искаме това за дохода. 

Аз: Да, но начина по който го искате! Има съмнение за боравене с данъчна тайна. 
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Петров: Добре, ето я, подайте го това й … 

Аз: Добре, ЗАЩО МИ КАЗАХТЕ ДА Я ОСТАВЯ НА ОХРАНАТА? 

Петров: Не съм казал. 

Аз: Е как да не сте, нали 3 пъти ми … 

Петров: Охраната да ми се обади и аз ще сляза, защото … 

Аз: Господине, това, това не ми го казахте! Такова нещо не сте ми казали! (Обръщам 
телефона към мен) Ето да ме погледнат и мене хората. Три пъти ми се обаждате по 
телефона, не сте ми казали да дойда аз на охраната и да ви извикам вас, а да я оставя на 
охраната! 

Петров: Служебно преизчисляване на пенсията. 

Аз: Добре. Господине с това не споря! 

Петров: И взимаме само стаж. 

Аз: Не е въпроса за това което говорим в момента! 

Петров: За да не ви ощетиме,  аз казах, че не виждам, казах, че ви виждам внесените пари, 
но не виждам данъчната декларация. 

Аз: Господине, не е ми това въпроса! Говорихме, защо трябва да оставя на охраната … 

Петров: Подайте … 

Аз: … данъчната декларация 

Петров: Подайте това с УП-28 по електронен път… 

Аз: Господине, държавата няма да се оправи така! Разбирате ли, защото зависи … 
държавата е съвкупност от всички обикновени служители! 

Петров: Аз съм ви се обадил … 

Аз: Вас ако са ви натиснали отгоре, от мутрите герб, ( г-н Петров се качва на едно стъпало 
в опит да се отдалечи от разговора) да се сдобият по неправомерен начин с декларацията, вие 
сте отговорен за това нещо! Ама, не, това са фактите, които говорят. 

Петров: Няма нищо общо с това. 

Аз: Не, аз изказвам предположение, което е напълно вярно. Защото охраната преди малко 
каза, че няма право тая информация да я вземе! А защо вие ми казвате …  

Петров: Е няма право! Няма … 

Аз: Е така де, а защо вие ми казвате вие да я оставя на него? 

Петров: Да ми се обади на мене, защото не може да я вземе. 



5 

Аз: Ама вие не ми казахте това нещо! (пак се обръща към стълбите) Личи си господине, кой 
говори истината! 

Петров: Подайте … 

Аз: Просто си личи! 

Петров: Подайте го това нещо … 

Аз: Пак ви казвам, зависи от всеки отделен гражданин, да не сме в това блато … 

Петров: Подайте го … 

Аз: … политическо блато … 

Петров: Подайте го това по електронен път … 

Аз: три пъти ми се обаждате, и какъв, … и защо заекнахте (качва се още едно стъпало) 
като ви поисках, длъжността каква ви е? ( Качва се и се скрива) не искахте да ми кажете? 

Петров: Хубав и успешен ден ви желая! ( прекратява разговора като се качва по стълбите, аз 
не го гоня) 

Аз: И на вас също. (Обръщам телефона към мен и правя заключителни думи) Та така скъпи 
приятели. То си личи кой говори истината. Личи си. Изводите всеки може да си ги направи. 
Оставка на герб и на всички мутри и мафия, които ни управляват и мачкат обикновените 
хора! 

Спирам излъчването. Продължителност на видео излъчването: 7 мин. и 48 сек. 


