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Аз, един обикновен гражданин желая да Ви представя относими по степен на 

важност, факти и обстоятелства на предстоящото заседание на ВСС този четвъртък 

22.07.2021 г., което ще се състои във връзка с предложението на министъра на 

правосъдието, г-н Стоилов до Пленума на ВСС за освобождаването от длъжност на 

главния прокурор на Република България – Иван Гешев, по чл. 129, ал. 3. т. 5 от 

Конституцията. 

Вътрешния министър г-н Бойко Рашков, чрез писмото си до г-н Стоилов, № 

03-00-148/14.07.2021 г. и което е предпоставката за предложението, представя 

информация за сериозни нарушения чрез действия и бездействия от г-н Гешев като 

главен прокурор, чрез които се уронва престижа на съдебната власт. 

Аз, като свидетел искам просто да ги допълня, като Ви давам сигнал за 

бездействие на г-н Гешев по мои сигнали за късане на страници или унищожаване 

на доказателства от папка на прокуратурата, както и пълно мълчание на въпроса ми 

защо се разкрива от прокуратурата, неразкрита от съда данъчна тайна, като всичко 

това свързано с №1000 на Министерски съвет за „много помага“ във високите етажи 

на властта герб. 

 Представям Ви, също така папки с подписки и протокол за предадени 

подписи, които съм събрал лично на площадите по време на протестите миналата и 

тази година. Те са за оставката на г-н Гешев, бившия премиер от ПП герб – Борисов 

и кмета му първенец от Враца – Каменов, близо 900 подписа събрани в 3 (три) 

подписки за половин година! 

Понеже г-н Гешев не желае да се срещне с мен да му връча папките и има 

пълно мълчание, затова Ви прилагам към настоящето писмо двете последни папки, 

а първата съм я предал в Община Враца с протокол № 94000-12938/15.10.2020 г. и 

към г-н Гешев – ВКП №1736/2020 с PRB202007662181I. Прилагам копие от 

протокола. 

Убеден съм, че папките с подписките ги давам на правилното място! 

Това ли е прозрачното управление на главния прокурор по връщането на дълга 

на прокуратурата към обикновените граждани, чрез мълчание? 

Или като г-н Гешев при първото ми заявление за среща с него, м. февруари 

2020 г., ме изпрати при касационен прокурор Марио Василев, който на срещата се 

държеше твърде неучтиво и заплашително с мен, като ме „гледаше“ през цялото 

време със затворени очи, а накрая ме поглежда и ми казва: „Нали разбра какво ти 

казах!“. Той се дразнеше, че пиша много жалби и не можа да ми направи справка 

към коя преписка трябва да са ми показанията в полицията за увреждане на здравето 

ми от „много помага“ във високите етажи на потъващата в забвение мутренска власт 

герб! А казваше, „сега ще я намеря“ и НИЩО НЕ НАМЕРИ в компютъра си! 

Това е така, понеже съпругата на г-н Василев е на отговорна длъжност в ПП 

герб или защото г-н Гешев защитава бившия премиер Борисов, като не желае да има 

разделение на властите и защото всичко е маркирано от Борисов с №1000, което 

означава, че трябва да се мълчи? 

Ето за справка, че съпругата на касационен прокурор М. Василев е свързана с 

ПП герб, както и да не ми твърдят разни гербаджии, че видите ли това било 

съвпадение на имената - https://offnews.bg/balgaria/blizak-na-tcvetanov-prokuror-go-

proveriava-za-srs-ta-203405.html ,цитат от статията от 05 юни 2013 г., със заглавие:  

https://offnews.bg/balgaria/blizak-na-tcvetanov-prokuror-go-proveriava-za-srs-ta-203405.html
https://offnews.bg/balgaria/blizak-na-tcvetanov-prokuror-go-proveriava-za-srs-ta-203405.html
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Близък на Цветанов прокурор го проверява за СРС-та 

„Близък до Цветан Цветанов прокурор от Инспектората във Върховната 

касационна прокуратура (ИВКП) наблюдава разследването по скандала с 

подслушванията.  

По информация на OFFNews това е прокурор Марио Василев. Той е съпруг на 

Петя Василева - областен координатор на женската организация на ГЕРБ в 

Плевен и шеста в листата на ГЕРБ в парламентарните избори. Като 

кандидатурата й за депутат е одобрена от Цветан Цветанов, който 

отговаряше за реденето на партийните листи в качеството му на шеф на 

предизборния щаб на ГЕРБ. 

В момента Василева е зам.-председател на групата на общинските съветници от 

ГЕРБ в плевенската община. Тя е сочена за близка до бившата председателка на 

парламента Цецка Цачева.  

Василев е бивш окръжен прокурор на Плевен, а от близо година е командирован в 

Инспектората на ВКП. …“ 

Това ли трябва да получава един обикновен гражданин при среща с висш 

магистрат??? Това ли са високите морални устои и нравствени качества? Е, нали 

според Бойко Борисов те нямали влияние в съдебната система! А, защо тогава г-н 

Василев се държеше така грубо и заплашително с мен и се дразнеше, че съм писал 

много жалби, по №1000 на МС, а? 

Абе, тия мутри герб до кога ще правят на маймуни обикновените хора! Това 

на нищо не прилича! 

Много мога да изпиша за бруталните репресии на една част от полицията на 

мутрата Борисов (нали на него така му харесва да го наричат!), над мен в качеството 

ми на един независим гражданин, но ще Ви представя само това, което смятам за 

относимо към предстоящото заседание на Пленума на ВСС този четвъртък, а 

останалото което постоянно го повтарям по многобройните ми разпити в полицията, 

може да се запознаете от показанията ми в полицията, както и от качените от мен 

жалби, писма, показания към полицата и сигнали на http://gnp.care/?page_id=32 , 

които в момента са над 200 (двеста) броя! 

Основното по бездействие от ВКП: 

Кой скъса страниците от папка на прокуратурата – пр. 1297/2019 г? Защо 

няма никакъв контрол от Окръжна прокуратура Враца и ВКП мълчи по 

жалбата ми – PRB202005397907I от 14.07.2020 г., чрез ВОП, пр. 556/2020 г. от 

28.05.2020 г., както и допълнение PRB202005945754I от 05.06.2020 г.? 

Това при положение, че след като видях в коридора на съдебната палата във 

Враца, че са късани страници на две места при запознаване с папките, аз се развиках, 

дигнах огромен скандал и направих свидетели всички служители от Окръжна и 

Районна прокуратура Враца. И какво, всеки идва, гледа, след това извиква по-старши 

служител и всеки вижда, че са късани страници и ме гледа с ядосан поглед и мълчи, 

http://gnp.care/?page_id=32
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защото няма какво да каже! Е, при толкова свидетели, защо няма образувано 

досъдебно производство? А? Двама полицай тогава дойдоха да ме арестуват, но 

понеже аз си млъкнах преди това, защото предполагах, че така ще стане, те се 

повъртяха напред назад и си тръгнаха, та аз успях да си допиша поредните жалби за 

всичко което виждам като нередности по папките на прокуратурата! 

А, нали съм заплашен по брутален начин с постановка на съдебно дело от 

предварително наградения със слава полицейски служител по време на връчване на 

ключовете за новите автомобили за МВР (шкодичките) през 2019 г! Където той 

получи потупване по рамото от Борисов и след тази среща, той си промени 

поведението на 180 гр. към мен! А тогава за Враца не бяха предвидени автомобили 

и аз питах и питам защо точно този служител? Защото разследваше №1000 на 

Борисов, нали? 

Е нали работите със свидетели? Защо не се вземат в предвид тези факти и 

обстоятелства? Ами ако тези папки идат в съда и аз бъда осъден защото липсват 

доказателства в папката? 

Един обикновен и независим гражданин да бъде осъден несправедливо в 

името на запазването на мутренската власт герб, какво значение има, че ще бъде 

съсипана една човешка личност, нали? Важното е бруталното мутренско, селско 

и автократично управление произлязло от прекалено материално дебелеене от 

безгранична власт, слава и пари да не бъде свалено! 

Защо Районна прокуратура Враца разкрива неразкрита от съда данъчна 

тайна – пр. №1859/2018 от 21.12.2018 г., както и ми се дава такава от папката? 

Във връзка с това, защо г-жа Цецка Цачева си подаде оставката, от какво се 

притесни толкова в неработен ден – събота 23.03.2019 г., непосредствено преди 

започване на скандала „АПАРТАМЕНТ ГЕЙТ“, при положение, че преди това 

заявява, че всичко е наред с апартамента й? Защото подадох жалба до 

президента г-н Радев - №94-02-74(1)/22.03.2019 г., с копие до Министерски съвет 

- №1000/22.03.2019 г. и Специализираната прокуратура от предния ден, 

22.03.2019 г. - №623/22.03.2019 г., където съобщавам, че ми се предоставя такава 

тайна? 

Защо ми няма показанията към полицията във Враца за увреждане на 

здравето ми в папка на прокуратурата, прокурор не казва и думичка за това в 

преписките, а от Районна прокуратура ми играят на играта „Тука има – тука 

няма“, като един път показанията ги няма, а след това се появяват, като липсва 

приложената от мен медицинска документация! Става въпрос за преписки на 

ВРП - №1297/19 и 1487/19 

Така ли трябва да функционира държавата ни, а? Питам аз и някой от Вас 

може ли да ми отговори? 

МЪЛЧАНИЕ! Е това ли трябва да е поведението на г-н Гешев? Така ли 

спомага за връщане на дълга на прокуратурата към обикновените граждани? 

За какво се излива цялата тази помия върху ми, представляваща брутални 

репресии, заплахи и тотален психически тормоз от цялата узурпирана държава от 

герб и натиск да не се занимавам с един съсед работохолик железар, който не знам 

си колко много помагал във високите етажи на потъващата вече в забвение 

мутренска власт герб! Защото е свързано с №1000/2018 г. на Министерски съвет, 
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нали? И защото трябва да се мълчи, както и използваха комунистите номера 1000 за 

„номер“ за информационното затъмнение по радиационно замърсяване от аварията 

в Чернобил и по-точно, като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ към всеки който дръзне да говори 

за това! 

Е нали бяхме против КОМУНИСТИТЕ, а? Всичко по дейността на герб за 

оправдание на несъстоятелното им поведение е един „лов на вещици“ и „пак ние, 

понеже няма кой“! 

Няма как цитатите от мен на езика на протеста, които констатации са от 

СУВЕРЕНА, да считате за неприемлив, понеже това е и вашия Началник! А аз не ги 

използвам защото съм просто недоволен от начина по който бяхме управлявани от 

герб, а защото съм потърпевш и пряк свидетел! 

Още един въпрос, защо прокуратурата не разследва серийните номера на 

500 Евровите банкноти и кюлчетата злато от шкафчето на Борисов? Нима това 

не са „пръстови отпечатъци“ от местопрестъпление и прокуратурата прави 

хората на маймуни все едно това няма значение? Къде е становището за 

проверката, това действителни номера ли са и ако са реални, то от коя банка са 

излезли тия банкноти и злато? 

Това е позорно поведение на главния прокурор и Вие като негови отговорници 

за поведението му, аз искам да Ви погледна в очите и да отговорите на един 

обикновен и независим гражданин на тия въпроси! По такъв начин, не просто ще 

отговорите на мен, а на всички мачкани и живеещи в бедност хора, използвани по 

брутален начин единствено за неистово материално обогатяване на управляващата 

доскоро върхушка ПП герб! 

А именно данъците от тези обикновени хора плащат Вашите не малки заплати, 

нали така? А, не просто като юристи да използвате закона, като вадите от общия 

контекст определени императиви, че видите ли нямало правно основание за 

предприемане на процесуални действия за задвижване на процедура по махане на 

главния прокурор или друго там каквото можете да измислите, като по груб начин 

се пренебрегва волята на СУВЕРЕНА и по която именно воля са съставени законите! 

А и не забравяйте, че моят сигнал до Европейската комисия, точно преди 

решението миналата година за вдигане или не на Мониторинговия доклад от ЕК за 

правосъдната ни система, е оказал значително влияние за това, доклада да остане! 

Аз така и предполагах, че ще стане, затова така го написах на г-н Гешев, че 

няма да му хареса от жалбите които ще продължа да пиша, а и го казах на г-н Борисов 

чрез служителя от Вътрешна сигурност, който ме разпитва след като се обадих на 

телефона за корупция в МВР по повод късане на страниците от папка на 

прокуратурата. 

Аз поисках да се вземат на доклад преписките на г-н Гешев с които той мълчи 

за късането на страници от папка на прокуратурата и за разкриването от 

прокуратурата на неразкрита от съда данъчна тайна/информация. Това което 

поисках от ЕК, това и стана! Можете да прочетете писмото което получих от ЕК 

заедно с електронното писмо. Нали можете да чете между редовете и знаете какво 

са ФАКТИ? 

И понеже институциите не желаят да си свършат работата, аз трябва да 

показвам „кирливите ни ризи“ в Европа и други да решават проблемите ни? 
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Е, да де, но Вие отговорните държавни служители, натоварени с 

отговорността да определяте обществените ни социални отношения, нали за това 

взимате заплати? Или вашата работа я определяте като привилегия, без значение 

отговорността към съществуването и оцеляването на обикновените хора в тяхното 

мизерно духовно и физическо битие? 

И как хората ще могат да живея нормално, след като няма обективна 

прокуратура, която да разследва бруталните кражби на обществени пари от високите 

етажи на властта? А, ние обикновените хора трябва да имаме ДОВЕРИЕ на 

прокуратурата априори? Е, как да стане след като се пренебрегват обществените 

публикации, включително и в международни медии, а това отразява мнението на 

хората? Нима имащи огромно доверие медии, които фигурират в доклада на г-н 

Рашков, ще разпространяват фалшиви новини? Е нали действията на прокуратурата 

се определят за обикновените хора? Защо не се съобразявате с тях? И не, това не е в 

резултат от противопоставяне от институциите в последно време между г-н Рашков 

и прокуратурата! Вътрешния министър просто си върши обективно работата и 

назовава черното черно! Това което ме подтиква да пиша тези редове е в качеството 

ми на потърпевш от несъстоятелните действия на прокуратурата, от бездействията и 

заплахите й! 

Затова е повече от необходимо на длъжността главен прокурор да се постави 

отговорен държавен служител, който да го е грижа за неизвестните граждани на 

страната ни, като преследва до дупка всеки дръзнал да краде обществени пари, при 

това без да има значение името на управляващата политическа партия, както и да 

зачита Конституцията, която казва, че трябва да има разделение на властите! 

И така, готови ли сте да се изправите пред истината, стиска ли Ви да ме 

извикате на заседанието за да чуете какви са вътрешните усещания на един 

обикновен и независим гражданин, а? Предполагам не можете да твърдите, че 

само Вие магистратите можете да имате вътрешни усещания? И много 

интересно въз основа на кое се определят Вашите вътрешни усещания, при 

положение, че те се разминават коренно от това което казва СУВЕРЕНА? 

Приложения: 

1. Протокол за предаване на 2 (два) броя папки с подписи за оставката на

Иван Гешев и Бойко Борисов, както и самите две папки с подписи.

2. Копие на протокол за предаване на папка с подписи за оставката на

Аскета, Кмета и Каскета в Община Враца

3. Копие на писмо от Европейската комисия Ref.Ares(2020)5287750 –

06/10/2020, София, COMM/DGA1/C/SO, Изх. №: (4141А), заедно с копие

на електронното съобщение във връзка с него.

В очакване на контакт от Вас, 

20.07.2021 г. С уважение: 

Гр. София  Петър Вълкачовски: 
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ДО: ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, София 1000, 
ул. „Екзарх Йосиф” №12, Тел.: (+359 2) 930 
49 17 

ПРОТОКОЛ 
от 
Петър *** Вълкачовски, Адрес: гр. Враца, 
бул. „Хр. Ботев“ **, тел. 0**, представител 
на Гражданска Независима Позиция – 
ГНП  

Днес  20.07.2021 г. се състави настоящия протокол за предаването на 2 (два) 
броя папки с подписки в сградата на Висшия съдебен съвет, съдържаща подписи на 
граждани, подписали се пред сградата на Съдебната палата във гр. Враца, за 
ОСТАВКАТА на Главния прокурор на Република България – Иван Гешев, както и 
за бившия вече премиер Бойко Борисов. 

Подписките са организирани от жителя на гр. Враца – Петър *** 
Вълкачовски, с адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ №**, тел. 0***, представител 
на гражданската организация Гражданска Независима Позиция – ГНП, при 
провеждането му на законни граждански протести, като подписите са събирани в 
продължение на близо 4  месеца, като първата подписка ,  к о я т о  е  з а  оставката 
на главния прокурор Иван Гешев е проведена от 19.10.2020 г. до 18.12.2020 г., а 
втората, която е за оставката на премиера на Република България – Бойко Борисов 
и главния прокурор Иван Гешев, е проведена от дата 22.12.2020 г. до дата 
05.02.2020 г. 

Първата папка, която е за оставката на главния прокурор Иван Гешев, съдържа 
68 (шестдесет и осем) попълнени страници, съставляващи личните данни – три 
имена, ЕГН, точен адрес, подпис на 475 (четиристотин седемдесет и пет) 
гражданина. 

Забележка: при разпечатване на страниците от папката има дублиране на стр. 
№50, като на дублираната страница не са попълвани лични данни и подписи, 
задраскана е с „Х“ и с изписване на големи ръкописни букви, че се повтаря. 
Поредността на попълване в папката не е засегната, поради аналогичното дублиране 
на броя на номерата в случая от 344 до 350. 

Разпределението на броя подписи спрямо календарните дни по полагането им 
е следното: 
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19.10.2020 г. – 15 (петнадесет) 
21.10.2020 г. – 16 (шестнадесет) 
22.10.2020 г. – 31 (тридесет и едно) 
23.10.2020 г. – 6 (шест) 
26.10.2020 г. – 11 (единадесет) 
27.10.2020 г. – 12 (дванадесет) 
28.10.2020 г. – 12 (дванадесет) 
29.10.2020 г. – 18 (осемнадесет) 
30.10.2020 г. – 26 (двадесет и шест) 
02.11.2020 г. – 20 (двадесет) 
09.11.2020 г. – 24 (двадесет и четири) 

10.11.2020 г. – 28 (двадесет и осем) 
12.11.2020 г. – 15 (петнадесет) 
16.11.2020 г. – 8 (осем) 
18.11.2020 г. – 8 (осем) 
19.11.2020 г. – 19 (деветнадесет) 
20.11.2020 г. – 12 (дванадесет) 
23.11.2020 г. – 14 (четиринадесет) 
24.11.2020 г. – 12 (дванадесет) 
26.11.2020 г. – 6 (шест) 
27.11.2020 г. – 15 (петнадесет) 
01.12.2020 г. – 14 (четиринадесет) 

02.12.2020 г. – 14 (четиринадесет) 
07.12.2020 г. – 10 (десет) 
08.12.2020 г. – 15 (петнадесет) 
09.12.2020 г. – 9 (девет) 
10.12.2020 г. – 10 (десет) 
11.12.2020 г. – 15 (петнадесет) 
14.12.2020 г. – 16 (шестнадесет) 
15.12.2020 г. – 10 (десет) 
16.12.2020 г. – 7 (седем) 
17.12.2020 г. – 12 (дванадесет) 
18.12.2020 г. – 15 (петнадесет) 

ОБЩО: 475 БРОЯ /ЧЕТИРИСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ/ 

На лицевата корична страна на папката с големи букви е отбелязано, че 
съдържанието е ПОДПИСКА за Главния прокурор на Република България – Иван 
Гешев, на втората вътрешна корична страница са изписани мотивите за оставката, а 
на всяка страница е посочено за какво е подписката, къде се провежда с дата за 
начало, в долната част две полета за „забележка“, както и уведомлението, че личните 
данни няма да бъдат използвани за никакви други цели, освен за настоящата 
гражданска инициатива. Посочено е също така, че подписите ще бъдат предадени с 
протокол в Информационния център на Окръжна прокуратура – Враца и който 
протокол ще бъде публикуван на Фейсбук страницата на ГНП -
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy 

Забележка: Поради отказ от Окръжна прокуратура Враца да приеме 
папката, то тя се предава с настоящия протокол 

Втората папка с подписка за оставката на премиера на Република България и 
главния прокурор Иван Гешев, съдържа 31 (тридесет и една)  попълнени страници с 
215 (двеста и петнадесет) подписа на граждани. 

Разпределението на броя подписи спрямо календарните дни по полагането им 
е следното:  

22.12.2020 – 34 (тридесет и четири) 
23.12.2020 – 22 (двадесет и две) 
29.12.2020 – 10 (десет) 
04.01.2021 – 17 (седемнадесет) 
05.01.2021 – 10 (десет) 
11.01.2021 – 12 (Дванадесет) 
12.01.2021 – 6 (шест) 
13.01.2021 – 9 (девет) 
14.01.2021 – 5 (пет) 

15.01.2021 – 10 (десет) 
19.01.2021 – 9 (девет) 
20.01.2021 – 12 (дванадесет) 
26.01.2021 – 10 (десет) 
28.01.2021 – 18 (осемнадесет) 
01.02.2021 – 9 (девет) 
02.02.2021 – 9 (девет) 
03.02.2021 – 7 (седем) 
05.02.2021 – 6 (шест) 

На лицевата корична страна на папката с големи букви е отбелязано, че 
съдържанието е ПОДПИСКА за оставката на премиера на Република България – 
Бойко Борисов и главния прокурор на Република България – Иван Гешев. На втората 
вътрешна корична страница са изписани мотивите за оставката, а на всяка страница 
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е посочено за какво е подписката, къде се провежда с дата за начало, в долната част 
две полета за „забележка“, както и уведомлението, че личните данни няма да бъдат 
използвани за никакви други цели, освен за настоящата гражданска инициатива. 

Посочено е също така, че подписите ще бъдат предадени с протокол в 
Информационния център на Окръжна прокуратура – Враца и който протокол ще 
бъде публикуван на Фейсбук страницата на ГНП -
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy 

Настоящия протокол се състави в 2 (два) екземпляра – един за ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ, София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12, Тел.: (+359 2) 930 49 17 
и един за организатора на подписката – Петър *** Вълкачовски с адрес, гр. Враца, 
бул. „Христо Ботев“ № **, тел. 0*** 

Приложение: 

1. 1 бр. Папка с ПОДПИСКА за ОСТАВКАТА на главния прокурор на
Република България – Иван Гешев 

2. 1 бр. Папка с ПОДПИСКА за ОСТАВКАТА на премиера на Република
България – Бойко Борисов и главния прокурор – Иван Гешев 

Гр. София 
Дата: 20.07.2021 г. 

Предал протокола и съставил: Приел протокола: 

Подпис……………………….. Подпис и печат………………… 
Петър Вълкачовски имена и длъжност: 

…………………………………… 
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ДО: КМЕТА на Община Враца, ул. 
„Стефанаки Савов“ № 6, тел 
092/624581, 

ПРОТОКОЛ 

Днес  15 октомври 2020 г. се състави настоящия протокол за 
предаването на подписка съдържаща подписи на граждани, 
подписали се пред главния вход на сградата на Община Враца, за 
ОСТАВКАТА на Министър председателя на Република България – 
Бойко Борисов, ОСТАВКАТА на Кмета на гр. Враца – Калин 
Каменов, както и ОСТАВКАТА на Главния прокурор на Република 
България – Иван Гешев. 

Подписката е организирана от жителя на гр. Враца – Петър 
*** Вълкачовски, с адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ №**, 
тел. 0***, при провеждането му на законен граждански протест в 
продължение на два месеца. 

Папката с подписите съдържа 28 (двадесет и осем) попълнени 
страници, съдържащи данните и подписите на 196 (сто деветдесет и шест) 
гражданина, като 1 (един) гражданин си е попълнил данните и се е 
подписал на неномерирания ред в долината част на страница 16 
(шестнадесет) в полето „забележки“. 

На лицевата корична страна на папката с големи букви е отбелязано, 
че съдържанието е ПОДПИСКА за оставката на трите длъжностни лица, на 
втората вътрешна корична страница са изписани мотивите за оставките, а 
на всяка страница е посочено за какво е подписката, къде се провежда с 
дата за начало, в долната част две полета за „забележка“, както и 
уведомлението, че личните данни няма да бъдат използвани за никакви 
други цели, освен за настоящата гражданска инициатива. Посочено е също 
така, че подписите ще бъдат предадени с протокол на Администрацията на 
Община Враца. 

Настоящия протокол се състави в 4 (четири) екземпляра – един за 
Кмета на Община Враца, един за Министър председателя на Република 
България – Бойко Борисов с адрес Министерски съвет, бул. „Княз 
Александър Дондуков“ №1, 1594 София, България, един брой за  
Главния прокурор на Република България – Иван Гешев, с адрес - 
Прокуратура на Република България, 1061 София, бул. "Витоша" 
№2 и един брой за организатора на подписката – Петър *** 
Вълкачовски, с адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ №**. 
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Приложение: 

1. копие на лицева корична част на папката – един брой
2. копие на втората вътрешна корична страница на папката е

мотивите – един брой
3. копие на една не попълнена вътрешна страница – един брой

Гр. Враца 15 октомври 2020 г. 

Предал протокола и съставил: Приел протокола: 

Подпис……………………….. Подпис и печат………………… 
Петър Вълкачовски имена и длъжност: 

…………………………………… 

y2021
Stamp



ПОДПИСКА за: 

• ОСТАВКАТА на Министър

председателя на Република 

България – Бойко Борисов 

• ОСТАВКАТА на Кмета на

гр. Враца – Калин Каменов 

• ОСТАВКАТА на Главния

прокурор на Република 

България – Иван Гешев 

Подписката се провежда в гр. Враца, пред главния вход на сградата на Община Враца 

с начало 10 август 2020 г. 

Личните данни в настоящата подписка няма да се използват за никакви други цели, 

освен за настоящата гражданска инициатива и след приключване на събирането им, 

ще бъдат предадени в Администрацията на Община Враца с протокол! 





Европейска комисия, Представителство, ул. "Г. С. Раковски" 124, 1000 София, България 
Телефон: +359 2 933 52 52 

http://ec.europa.eu/bulgaria 
ел. адрес: Comm-Rep-Sof@ec.europa.eu 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИЯ" 

Представителство 

София, 

COMM/DGA1/C/SO 

Изх. No: (4141A) 

ДО: Г-Н ПЕТЪР ВЪЛКАЧОВСКИ 
p***@gmail.com 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛКАЧОВСКИ, 

С настоящото потвърждавам получаването на Вашето писмо с изложените в 

него факти. 

Бих искал да Ви уверя, че Представителството на Европейската комисия в 

България подробно се запозна със съдържанието на Вашето писмо, както и с 

проблемите, посочени в него. 

Уведомявам Ви, че препращаме Вашето писмо до г-жа Урсула фон дер 

Лайен, Председател на Европейската комисия. 

С УВАЖЕНИЕ, 

ЦВЕТАН КЮЛАНОВ, 

И. Д. РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ 

Подписан по електронен път на 06/10/2020 20:44 (UTC+02) съгласно член 11 от Решение C(2020) 4482 на Комисията
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Petar Valkachovski <p**@gmail.com>

Отворено писмо

7 октомври 2020 г., 18:22 ч.COMM-REP-SOF@ec.europa.eu <COMM-REP-SOF@ec.europa.eu> 
До: p**@gmail.com

Уважаеми г-н Вълкачовски,

Приложено изпращаме отговор на Вашата жалба, получена в Представителството на Европейската
комисия по имейл на 20.09.2020 г.

С уважение,

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

Европейска комисия
Генерална дирекция "Комуникации"
Представителство в България

ул. "Г.С. Раковски" 124
1000 София/България
+359 2-9335252
comm-rep-sof@ec.europa.eu

Интернет страница: http://ec.europa.eu/bulgaria

Facebook: http://facebook.com/ECinBulgaria

Twitter: http://twitter.com/ECinBulgaria

Европейската комисия има ангажимент за защита на личните данни. Личните данни се обработват в съответствие с
Регламент (ЕС) 2018/1725.

Всички лични данни, обработвани от Генерална дирекция "Комуникации" или Представителствата на Европейската
комисия, се третират по съответния начин.

[Цитираният текст е скрит]
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