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аз не съм юрист и за написване на настоящето не ползвам квалифицирана правна 

помощ. 

Преди да се анализира петното от зацапване в областта на печата на 

Заповедта, трябва да се посочи, че тези следи от зацапване са характерни за 

лазерните принтери, които се използват масово в администрациите. Те работят с 

прах или тонер, която след нанасяне на листа хартия се изпича на висока 

температура за да не изпадне от хартията след излизане от принтера. 

Тези следи няма как да бъдат оставени от мастилено струйните, термични, 

матрични или други принтери. 

Усъвършенстваната форма на лазерните принтери са ЛЕД принтерите, но 

технологията на полагане и изпичане на тонера е абсолютно същата с лазерните, 

като разликата е в това, че електронното подаване на изображението става с по-

новата ЛЕД технология или светодиоди вместо с лазер, което позволява по-

голяма разделителна способност и по-добро качество на печата. Но това няма 

никакво отношение към механиката на принтера по полагане и обиране на 

вторичния тонер от барабаните и съответно следите от износване на механиката 

ще са едни и същи. 

Сега при по-подробно запознаване с разпечатката на Заповедта от МФ, 

забелязвам други два факта имащи отношение и доказващи правотата на сигнала 

ми. 

Единия е тънката прекъсваща отвесна линия по цялата дължина на листа в 

лявата му част, започваща от герба и достигаща края на листа хартия. Това е 

точно характерно за започващо износване на гумените ножове опиращи на 

въртящите се барабани и събиращи неизползвания тонер от печата. Обикновено 

се получава при попадане на песъчинка или някаква твърда фракция, която 

надира барабана и от така образувалото се каналче тонера не може да се обере и 

той се пренася на листа хартия, оставяйки равни следи в съответствие на броя на 

оборотите с които преминава барабана надлъжно по листа хартия. 

Особеното е това, че както линията е с едни и същи повтарящи се следи 

характерни на оборотите на валовете, така и трябва да има повтарящи се следи от 

петното в долната и горна част на листа хартия. А такива липсват, което говори за 

предварителното му изкуствено създаване чрез програма за редакция на 

компютърни изображения. Това зацапване, което е плътно и голямо, се получава 

от сериозна амортизация и огромно износване, което няма как да е само в една 

малка област от площта на лист хартия А4 и да не е аналогично надолу по листа 

хартия, както тънката линия в лявата част.  

Барабаните в тонер касетите се превъртат няколко пъти по дължината на 

листа хартия и поради тази причина няма как това петно да се получи само в 

областта на печата. Няма лазерни или ЛЕД принтери с толкова голяма площ на 

барабаните, която да съответства на дължината на лист хартия А4 за да се 

допусне, че зацапването би се проявило само на едно място. 

Това е напълно аналогично когато има дефект от примерно някаква 

постоянна издатина по притискащата повърхност на валяк, който мачка и 

уплътнява някакво земно покритие и там където е издатината тя ще оставя винаги 

вдлъбнатина по земното покритие на всеки оборот на валяка! 
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А и самия факт, че триъгълното зацапващо петно не излиза от областта на 

печата с входящия номер, говори, че това е направено изкуствено, понеже няма 

как да се получи износване на механиката, която се е случила само в областта на 

печата и да следва точно линиите на правоъгълника на печата. 

 Възможно е тънката линия да се е получила при първоначалното 

разпечатване на оригинала на Заповедта, но е възможно тя да е и от принтера на 

който е разпечатано показаното копие. Триъгълното петно по всяка вероятност е 

създадено, като след сканирането на оригинала на Заповедта с поставения печат, 

електронното изображение се манипулира чрез софтуерна програма за обработка 

на изображения и се разпечатва с предварително поставеното петно в областта на 

печата с цел затрудняване идентификацията на документа и осуетяване на бъдеща 

проверка.  

Налице е и друго явно несъответствие по формата на правоъгълника на 

печата с петното, като се вижда голямата разлика в изкривяването на дясната 

долна част на линията на правоъгълника в сравнение с горната дълга линия, която 

не е извита в такава степен както долната, както и с по-малкия вътрешен 

правоъгълник със съдържанието на печата.  

Това изкривяване по принцип се получава, когато при поставяне на ръчния 

гумен печат освен отвесното усилие при удрянето на печата върху хартията се 

приложи и известно хоризонтално изместване на удара в някоя крайна част на 

правоъгълния печат. В резултат отпечатъка се изкривява в крайната част, а тук е 

налице само изкривяване в долната линия на правоъгълника надолу, без да се 

измества по-малкия вътрешен правоъгълник със съдържанието на печата, както и 

горната дълга линия на печата. Това именно говори за манипулацията по 

документа. 

Другия вариант самия печат да е с неправилна форма е невъзможно, понеже 

видимо трябва да се използва дефектен печат. Това по всяка вероятност се е 

получило при софтуерната манипулацията с петното, като долната линия на 

правоъгълника на печата е променена в опит на нагаждане и скриване на номера. 

Но, това дали има манипулация чрез създаване на нереално електронно 

копие на Заповедта, може много лесно да се докаже като се сравни оригинала на 

Заповедта с поставения мокър печат, където петното няма как да е налично и ако 

долната дълга линия на правоъгълника на печата не е изкривена надолу в дясната 

част ще е повече от видно, че копието е манипулирано! Понеже няма как да се 

получи това изкривяване на линията от сканирането или копирането на 

оригинала. 

 Отделно и техническа експертиза за получаването на зацапванията при 

печат от лазерните тонер касети, която може да установи, че това петно не е 

възможно да се появи само там и да не излиза от границата на правоъгълника на 

печата с номера. Електронна компютърна експертиза също така и по отношение 

на петното, която може да докаже, че това е изкуствено създадено. 

Доказателства за това, че това петно не е възможно да е изолирано и само 

на едно място, аз съм приложил в първоначалния ми сигнал от 30.01.2020 г. към 

преписката, като съм посочил линк към страницата ми във Фейсбук (ФБ) с адрес 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/840531576421624 , 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/840531576421624
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която статия и към днешна дата е налична с качените доказателства характерни за 

цялостно зацапване при сходно износване на механиката. 

Не виждам причина да се взема в предвид излъчването по бТВ, а моето 

излъчване в социалната мрежа да се пренебрегва! 

За това прилагам сега двете качени от мен разпечатки във ФБ, като 

доказателства. 

Предпоставка за образуване на досъдебно производство за установяване на 

вътрешния човек манипулирал копието на Заповедта, за това, че е налице 

корупция във връзка с несъбраните 700 млн лв. данъци от хазарта на Васил 

Крумов Божков, говори изказването сега наскоро на вътрешния служебен 

министър на МВР, г-н Рашков по телевизия Евроком, епизод 157 от 28.05.2021 г., 

където казва, цитирам: 

„Изнесе информация (гл. прокурор Гешев) за един бизнесмен (Божков), 

който видите ли окрал държавата. Пък тя държавата е окрадена чрез тази 

комисия за хазарта, от самата комисия, от самата държава. И изнесе се 

информация за един бизнесмен, а не се изнесе информацията публично по същия 

начин за министър на финансите, бивш Горанов, не се изнесе информация за 

това какво е казал Борисов и разпита му в прокуратурата. Не се изнесе 

информация какво е казала като свидетел Менда Стоянова, председателка на 

Бюджетната комисия и така на татъка.“ 

 Това изказване на сегашния вътрешен министър няма как да се пренебрегне 

и изказването му да не се вземе в предвид понеже той разполага с информация и 

няма как да дава просто лични мнения и становища, които биха могли евентуално 

да бъдат така. 

 Друга официална информация в тази насока, за наличие на корупция във 

връзка с несъбраните 700 млн лв данъци от хазарта на г-н Божков е и констатацията 

или санкциите от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на 

Министерството на финансите на САЩ, което е и в рамките на глобалната 

програма за санкции по закона „Магнитски“, над три български лица сред които е 

и г-н Божков. 

 Цитат от 02.юни.2021 г. от официалната интернет страница на 

Американското посолство у нас: https://bg.usembassy.gov/bg/u-s-department-of-the-

treasury-sanctions-influential-bulgarian-individuals-and-their-expansive-networks-for-

engaging-in-corruption-bg/  

 „Васил Крумов Божков („Божков“), български бизнесмен и олигарх, 

няколкократно е подкупвал държавни служители. Тези служители включват един 

настоящ политически лидер, както и бившия председател на вече закритата 

Държавна комисия по хазарта (ДКХ). По – рано тази година Божков също е 

планирал да осигури парична сума за бивше българско длъжностно лице и за 

български политик, с цел Божков да бъде подпомогнат да създаде канал, през 

който руски политически лидери да оказват влияние върху български 

правителствени служители. Понастоящем Божков се намира в Дубай, 

Обединените арабски емирства, където той успешно избягва българската 

процедура за екстрадиция по множество обвинения, повдигнати срещу него през 

2020 г., включително за ръководене на организирана престъпна група, оказване на 

https://bg.usembassy.gov/bg/u-s-department-of-the-treasury-sanctions-influential-bulgarian-individuals-and-their-expansive-networks-for-engaging-in-corruption-bg/
https://bg.usembassy.gov/bg/u-s-department-of-the-treasury-sanctions-influential-bulgarian-individuals-and-their-expansive-networks-for-engaging-in-corruption-bg/
https://bg.usembassy.gov/bg/u-s-department-of-the-treasury-sanctions-influential-bulgarian-individuals-and-their-expansive-networks-for-engaging-in-corruption-bg/
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принуда, опит за подкуп на длъжностно лице и избягване на плащане на данъчни 

задължения. 

В своето разследване Прокуратурата на Република България установява, 

че през февруари 2018 г. Божков е плащал на тогавашния председател на ДКХ по 

10 000 лв (USD 6, 220) на ден, за да отнеме хазартните лицензи на конкурентни 

дружества. След тази мащабна схема за подкупи председателят на ДКХ подава 

оставка и е арестуван, а ДКХ е закрита. Все още съществува международно 

искане за арест на Божков, тъй като неговото влияние в България продължава. В 

навечерието на българските парламентарни избори през юли 2021 г Божков 

регистрира политическа партия, която ще участва в гореспоменатите избори, за 

да упражнява влияние върху български политици и официални лица.“ 

 Видно е от тази констатация, че е налице корупция в действащата по онова 

време ДКХ, а Заповедта на тогавашния министър на финансите Горанов, която е 

входирана в ДКХ и е предмет на настоящата преписка, се явява с още по-голямо 

основателно съмнение за манипулация по документа, която манипулация е цел 

прикриване на действия по незаконно облагодетелстване, резултата от което е 

липсващите 700 млн лв в държавната хазна от хазарта на г-н Божков. 

 Не на последно място трябва да се погледне и какво пише в Закона за хазарта, 

чл. 30, ал. 3, който текст е приложен в настоящата преписка с лист №3. Няма как да 

няма следи и в начина на прилагане на закона по създаване на образеца на 

Данъчната декларация, чрез Заповед ЗМФ-26 от 13.01.2015 г. на министър Горанов, 

понеже чрез нейното попълване е избягнато декларирането на въпросната огромна 

сума пари, а и трябва да се потърси и лобизъм в съставянето на прословутата ал. 3 

на чл. 30 от Закона за хазарта, понеже няма как да и няма зависимост в декларацията 

и закона определящ създаването й. От тук се получава гузното поведение на някой 

вътрешен държавен служител чрез манипулирането на копието на Заповедта, което 

е официално публикувано в съществуващия по онова време интернет адрес на ДКХ. 

 Прави впечатление в приложения текст на извадката от Закона за хазарта в 

чл.30, ал.3 подчертаванията и удебеления по-тъмен шрифт на ключовите думи и 

изрази определящи създаването на образеца на данъчната декларация. Ще цитирам 

според приложеното в лист №3 към преписката:  

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., 

в сила от 01.01.2015 г.) За поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри 

- традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, кено и 

техните разновидности игри със залагания върху резултати от спортни състезания 

и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със 

залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията, 

се събира държавна такса в размер на 15 на сто върху стойността на направените 

залози за всяка игра, а за хазартни игри, за които се събират такси и комисиони 

за участие - в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и 

комисиони. 

 Закона изброява, че става въпрос за поддържане на лиценз, посочва обхвата 

на Националната лотария на г-н Божков, изключва онлайн залаганията и казва, че 

се събира държавна такса в размер на 15 на сто от стойността на направените залози 
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и след това добавя чрез продължение на изречението „а за хазартни игри, за 

които се събират такси и комисиони за участие - в размер на 20 на сто“ 

 Това, което е от изключителна важност в случая е да се отбележи, че тук 

закона никъде не дава възможност за избор между двете такси от 15% и 20%, няма 

думата или, демек ако се заплати едната такса, то заплащането на другата да се 

изключва! Казва се: „а, за“ с което просто се посочва, че ако е налице към примерно 

хазартната дейност на г-н Божков и други приходи от такси за участие в игри, то и 

върху тях трябва да се заплати 20%. Ако има такива допълнителни такси за участия, 

това няма как да изключва събирането на стойността от 15% върху оборота или 

направените залози върху самите игри или в случая цената на билетчетата от 

Националната лотария на г-н Божков. Повече от видно, е че в цената на билетчетата 

няма такси за участие в конкретната игра и този дял от оборота е основния за 

хазартната дейност на г-н Божков. Другия дял от такси за участия в други не 

толкова известни игри е незначителен и като резултат тия 20%, които основно са 

декларирани, водят до значително по-малък приход в бюджета въпреки по-

голямата ставка от 20%, понеже относителния дял от направените залози е много 

по-голям от събраните такси и комисионни за участия в хазартни игри. 

 И тук трябва да се погледне какво би трябвало буквално да пише в закона за 

да може създадения образец на декларацията да събира недвусмислено всички 

приходи. Може би ако беше формулирано така: „ …, а при наличие на събирани 

такси и комисиони за участие хазартни игри - в размер на 20 на сто върху 

стойността на получените такси и комисиони, като двете стойности от 15 на 

сто и 20 на сто съставляват сбора на дължимите задължения.“ 

 Но и така оформен закона не дава никакво основание за не заплащане на 

таксата от 15% ако е заплатена такса от 20%. Просто ако не се прочете по-

внимателно ще се остане с впечатление, че има възможност за избор, при 

положение, че тази теза се лансира и остава като убеждение в обществото. 

 Но, при съставяне на образеца на декларацията с която се събират дължимите 

данъци, въобще не може да се говори, че закона е прочетен добре, понеже 

декларацията трябва по недвусмислен начин да отразява дължимото според закона. 

Ако в закона не е изрично написано, че двете такси от 15% и 20% се събират, това 

не означава, че в образеца на декларацията не трябва да се посочи, че двете колони 

се събират и това да представлява крайното задължение за Част IV на декларацията. 

В случая в Част IV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДЪЛЖИМАТА ДЪРЖАВНА ТАКСА 

ПО ЧЛ. 30, АЛ. 3 ЗА ВИДОВЕТЕ ХАЗАРТНИ ИГРИ, колоните от 2 до 5 е посочено 

съответно: 

Стойност на получените залози, Дължима държавна такса в размер на 15 на сто 

върху стойността на получените залози, Стойност на получени такси и 

комисионни и Дължима държавна такса в размер на 20 на сто върху стойността 

на получени такси и комисионни.  

Би следвало да се добави още една колона, която да сумира колони №3 и №5 

и при наличие на стойности и в двете колони №3 и №5 да е ясна крайната сума за 

плащане! Да пише примерно в следващата колона №6: „Дължими държавни такси 

и комисионни по СУМА от колона №3 и №5“ 
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 Така съставена декларацията чрез Заповедта на министър Горанов отразява 

буквално написаното в закона, но в никакъв случай не отразява духа и смисъла на 

закона, а това е да се декларират всички приходи! Така данъкоплатеца трябва да 

сумира колона №3 и №5, да си ги записва на хвърчащо листче, която сума да добавя 

към колона №7 на Част V на декларацията и което да представлява крайната сума 

на дължимия месечен данък. 

 Именно тая липсваща колона, която да сумира колони №3 и №5 на Част IV e 

основанието да се твърди, че закона давал възможност за избор от 15% или 20%, 

НО която възможност въобще не следва от начина на оформяне на декларацията. 

Просто никъде не пише, че ако се попълни колона №5, то не трябва да се попълва 

колона №2 и №3 за да е налице възможност за избор! 

 Това, че няма сумираща колона е формалното оправдание за избор и тук се 

получава „прехвърлянето на топката“ по отговорността между г-н Божков и г-н 

Горанов. Г-н Божков, ще твърди, че няма сумираща колона и не може той да си 

пише на хвърчащи листчета сумата, а г-н Горанов ще твърди, че е съставил 

декларацията според буквата на закона. 

 Е да де, ама буквата на закона не означава, че се изпълнява закона в случая, 

защото в чл. 30, ал.3 от Закона за хазарта, пише: „ …, а за ….“, никъде не пише или 

15% или 20% и декларацията трябва да е съставена така, че да се събират и двете 

задължения! Това, че закона не е посочил, че трябва да се сумират двете ставки, не 

означава, че декларацията не трябва да отразява събирането на двете колони или 

задължения! 

 По безспорен начин е налице съвина между г-н Божков и г-н Горанов и 

отговорността за възстановяването на липсващите 700 млн лв би следвало да е 

отговорност и на двамата. А с установяването на манипулацията по Заповедта ще е 

налице и умисъла това да се случи, като вероятността за уговорка между двамата 

за спестяването на огромната сума пари от данъци е значителна в предвид 

цитираните по-горе констатации. Ако няма от страна на г-н Горанов умисъл и 

някой е направил манипулацията и съответно получаване на не полагаща се 

материална облага без негово знание, то изглежда е налице безстопанственост чрез 

не пълно оформяне на образеца на декларацията от министър Горанов по 

отразяване духа и смисъла на закона. 

Това в предвид, че в момента г-н Божков твърди, че това е било рекет, а не 

подкуп, но това противоречи на санкциите по закона „Магнитски“, както и по 

никакъв начин не следва, че при каквото и да е положение, не трябва да се попълват 

колони №2 и №3 на Част IV от данъчната декларация ако са декларирани такси за 

участия в игри! Г-н Божков би следвало да си ги попълни, а при наличие на 

качествен контрол от ДКХ, тя би следвало да посочи на г-н Божков окончателния 

размер на данъка, като сумира колони №3 и №5 на Част IV на декларацията. 

 В заключение, бих искал да посоча, че липсващата сума от 700 млн лв. се 

явява напълно достатъчно основание за направата на основателно предположение 

за образуване на досъдебно производство, понеже липсващата сума обществени 

пари не никак малка и има неспиращ обществен интерес за установяване на 

виновните!  
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 А с оформяне на скандала, точно след заминаването на г-н Божков в Дубай, 

в предаването по бТВ Тази сутрин - 30. 01. 2020 г., което предаване е и повода за 

подаването на сигнала ми по настоящата преписка, бившия вътрешен министър, г-

н Румен Петков, лидера в момента на ПП „АБВ“, който казва, че е „добър познат“ 

от 20 г. с г-н Божков, заявява, че: 

„Ами ако в тази заповед са две колоните и Комисията по хазарта, която е 

под ръководството на министъра на финансите, тя е междуведомствена по 

същество, стана ясно, че са представители на няколко министерства. 

Министъра на финансите е дал правото на стопанските субекти да правят своя 

избор и комисията по хазарта е утвърждавала този избор, значи министъра на 

финансите е шефа на организираната престъпна група. Защото той е дал тази 

възможност. Това е правено във времето и този въпрос трябва да се изчисти 

много бързо. ... Той ако е дал тази възможност, да бъде любезен главния прокурор 

по същия начин да влезе в кабинета на министъра на финансите и да се излезе с 

него с всичките камери и микрофони.“ 

 Както и след два дена пак по бТВ Тази събота - 01. 02. 2020 г.: 

 „Като говорим за престъпленията, искам вашите зрители да видят 

Заповедта на министъра на финансите Владислав Горанов, с която той 

утвърждава образец на декларация за дължими държавни такси. В които, вътре 

финансовият министър е оформил две възможности (сочи колони №3 и №5 на 

Част IV на декларацията) и всеки от тези организатори или оператори на 

хазартни игри, избира едната от двете възможности и Комисията по хазарта 

ги утвърждава.“ 

 Създава се общественото впечатление или по-точно се оформя в зародиш, че 

закона е давал възможност за избор и вината е единствено на г-н Горанов, а г-н 

Божков е спазвал закона. Видяхме, че закона въобще не дава тази възможност, а не 

пълното оформяне на декларацията с липсата на сумираща колона се използва за 

оправдание за наличие на избор, което е затвърдено с не малкото време от 5 години 

по липсата на достатъчен контрол от ДКХ. 

 Но от друга страна и самата декларация не предоставя пряка възможност за 

такъв избор и си е налице задължение на г-н Божков да си декларира стойностите 

за облагане с 15%.  

Мястото на прокуратурата е именно в обясняването на особеностите на 

закона, когато има такъв обществен интерес и то да става своевременно, а не с 

времето тая неяснота да се затвърждава! Да е ясно, че не само г-н Божков не е 

спазил закона, а че е налице и съвина от страна на държавен служител. 

Понеже няма и значение дали е било рекет или подкуп от страна на г-н 

Божков, понеже и в двата случая е налице съзнателно не деклариране на стойността 

на направените залози и подлежащи на облагане с 15%. 

А всичко това са предпоставки да се установи и докаже манипулацията по  

Заповед № ЗМФ-26/13.01.2015 г. на тогавашния министър на финансите Горанов 

и да се разбере кой си е играл на „Фотошоп“ или друга софтуерна програма за 

обработка на компютърни изображения в опит да се осуети една бъдеща проверка 

понеже държавния служител или служители е много добре осъзнавал, че е налице 
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неоснователно материално облагодетелстване в огромни размери и то за сметка 

на държавния бюджет! 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАШКОВ, 

Обръщам се и към Вас, понеже аз като независим гражданин въобще не съм 

убеден в правотата на действията на ръководството на сегашната прокуратура и 

по-специално на главния прокурор г-н Гешев. Той сам в медиите миналата година 

каза, че прокуратурата и полицията си осъществяват взаимен контрол. Бих желал 

да Ви обърна внимание, че в случая е повече от необходимо да се издири и 

намери оригинала на Заповед № ЗМФ-26/13.01.2015 г. на тогавашния министър на 

финансите Горанов. 

Оригиналния документ ще представлява веществено доказателство, понеже 

може да се сравни с предоставеното копие на документа по което е видна 

манипулацията. По всяка вероятност поставения мокър печат на оригинала от 

гумения печат с входящия номер от ДКХ, няма да има това изкривяване в дясната 

долна част на дългата линия на правоъгълника и ще представлява отделно 

доказателство, че е налична манипулация по копието на документа, понеже това 

изкривяване на линията няма как да се получи от сканиране или преснимане на 

документа. 

А, аз както Ви уведомих в предишните ми писма до Вас, съм свидетел за 

това как са унищожавани или късани страници с доказателства от папка на 

прокуратурата и то най-вече когато материалите са свързани с властта герб във 

високите етажи на властта й. А тук и при този мой сигнал, отново става на въпрос 

за високите етажи на властта на току що отминаващото и потъващото в забвение 

мракобесно управление на ПП герб и аз се притеснявам, че е възможно да бъде 

унищожено и това доказателство, което е оригинала на Заповедта № ЗМФ-

26/13.01.2015 г. на тогавашния министър на финансите Горанов. 

Това касае значим обществен интерес и аз съм убеден, че Вие по закона за 

МВР можете да предприемете независими своевременни действия в сравнение 

тези на прокуратурата, по установяване на оригинала на въпросната Заповед. Тя 

вероятно се намира в НАП, понеже след разформироване на КДХ, дейността й се 

прехвърли към НАП и документите вероятно са там. 

Приложения: 

1. Два броя различни разпечатки на зацапвания по лист хартия А4, 

показващи следствие от значително износване на механиката на 

лазерен принтер. 

 

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 

05 юли 2021 г. 

С уважение: 

                    Петър Вълкачовски 
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