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ДО: Председателя на Европейския парламент 

Давид Сасоли, чрез Spokesperson of the 

President - Roberto CUILLO, 

roberto.cuillo@europarl.europa.eu тел. (+32) 2 

28 32494 

КОПИЕ ДО: КМЕТА на Община Враца, ул. „Стефанаки 

Савов“ № 6, тел 092/624581, г-н Калин 

Каменов, чрез: kmet@vratza.bg  

КОПИЕ ДО: Фейсбук групата: ГРАЖДАНСКА 

НЕЗАВИСИМА ПОЗИЦИЯ (ГНП) 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.de

mocracy/posts/1233568073784637  

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОТВОРЕНО 

ПИСМО 

От Петър *** Вълкачовски,  Адрес: гр. 

Враца, бул. „Хр. Ботев“ **, тел. 08**

ОТНОСНО: Групата за наблюдение на 

демокрацията към ЕП за ТОРМОЗ от 

полицията на гр. Враца ПЛЮС ОБЩИНА 

ВРАЦА, нарушение свободата на словото, 

превишаване на полицейски правомощия 

чрез употреба на несъразмерна физическа 

сила, всичко свързано с високите етажи на 

бившата вече власт на ПП герб 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАВИД САСОЛИ, 

Правя това допълнение към сигнала ми до Вас изпратен на 25.08.2021 г. от 

което се вижда каква е ситуацията в България по отношение на властите и по точно 

местната администрация към независимостта и свободата на словото, когато се 

изразяват от един обикновен и необвързан с каквато и да е политическа власт 

гражданин. 

А кмета е властта, която е най-близо до хората и това отношение свидетелства 

по безспорен начин за своеволията на властта - ПП герб и по какъв начин сме 
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управлявани над 1 десетилетие. А това е тотално узурпиране на всички обществени 

ресурси в името на тези които управляват. 

Тотален популизъм, говори се публично, че поведението им е било 

ПРОЗРАЧНО, а на практика няма и помен от това! 

А всичко това по никакъв начин не съответства на едно съвременно 

европейско и демократично поведение. 

Приложение: 

1. Излъчване на живо, в социалната мрежа Фейсбук при посещение в

Информационния център на община Враца на 30 август 2021 г. от 09:43 ч., с

адрес https://www.facebook.com/watch/live/?v=528571648243234

2. Копие на жалба до Кмета на Община Враца с № 94000-1194/01.09.2021 г.

Гр. Враца  С уважение: 

06 септември 2021 г. Петър Вълкачовски 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=528571648243234

