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ЧРЕЗ ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ – РУМЕН РАДЕВ
До Районен Съд – Враца 
Срещу Районен Съд Враца
Окръжен Съд – Враца
Върховен Съд – София
Главен Прокурор – Гешев
Европейски Съд за Правата на Човека – Страсбург

Драги Другарю, Гражданин Районен Съдия,
Не за първи път се обръщам към твоя Врачански Районен Съд, чрез послание изпратено от Мен до 

Теб, чрез Президента на Република България – Румен Радев. Получава се една много интересна и завър-
зана епистоларна кореспонденция до ДЪРЖАВНАТА ИНСТИТУЦИЯ СЪД, ПРЕЗИДЕНТСТВО И НАРОД 
посредством електронните пощи и дискусионни форуми, където могат да ме приемат, КАКТО И ЧРЕЗ В-К 
„ВРАЧАНСКО СЕКИРЧЕ“. Да, Аз пиша на президента на България, Съд, Прокуратура и други философски 
пълнейки „Каца без дъно“, вместо с вода, с ЖАЛБИ, ИСКОВЕ и разни други буламачи „Тюрлю гювеч“, 
както се подиграва Димитър Чорбаджииски – ЧУДОМИР … Аз проявявам една изключителна настойчивост, 
като СЕЗИВ да вдигам камъка до върха и да го поставя, като ПАМЕТНИК символ на „Човешката глупост“, 
а някой го бута в дола и Аз пак го издигам, за да покажа, колко е глупав светът, защото „умните държавни 
глави“ като погледнат паметника на глупостта на върха го бутат обратно в дола, за да ми създадат рабо-
та по обвинението „ТОЙ НЕ УПРАЖНЯВА, ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗЕН ТРУД, А АЗ ПРОДЪЛЖАВАМ ДА 
РАБОТЯ ОБЩЕСТВЕНО“, за което съм съден в миналото превръщайки ме във враг на България. Ето, Аз 
продължавам да се боря както другаря Сера-ВАНТЕС с „вятърните мелници“ и много бих желал да турна 
на върхо една такава „МЕЛНИЦА“, за да произвежда токове за народа, че да му светне и прогледна в тази 
тъмнина, в която държат Българския народ, Но, види се на практика, че не мога да смогна в тази борба с 
„ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОСТИ-ТУЦИЯ“, която плюва срещу мен, че съм ползвал „мръсни думи“, 
„не-цензурни изрази“, мръсни и долни сравнения с държавниците и поради тези определения написани от 
„научните магистрати“ който четат и не могат да разберат какво,и защо съм обяснявал, те ме „ПРЕ-ЕБАВАТ, 
ЗА-ЕБАВАТ, ОТ-ЕБАВАТ“ и ми „за-сират“ „ИСКА – ЖАЛБАТА“, защото са навлезли ДЪЛБОКО в литера-
турната материя, без да разбират правната му стойност. За съжаление, ако не разбират да четат и мислят 
нека да се оттеглят от ИСКА МИ доброволно.

Ето така, Драги Другарю Гражданин Районен Съдия, РАЗБИРАШ ЛИ КАКВО СПОДЕЛИХ С ТЕБ ОБ-
ЩЕСТВЕНО ? Сега се обръщам към теб още в началото на моят Иск, да се отведеш, ако не спазваш за-
коните и ми отнемаш правото на Съд, където да бъдем призовани с противните страни в открито съдебно 
заседание, за да отговорят тези „мерзавци“, защо ми въртят „курвенски номера“. Това е мое обвинение 
срещу държавните и длъжностни лица, който не си изпълняват задълженията, а вършат престъпления сре-
щу моите „ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА И СВОБОДИ“ гарантирани от най-новата „Конституция 
на Република България – 1991 г“ с произтеклите нови „демократически“ закони – „ЗА НАШИТЕ И ВАШИТЕ“. 
Аз съм дискриминиран и ограбен от новата политическа държавност с нейните „по-долни“ ИНСТИТУЦИИ, 
каквито са посочените от мен Български Съд, Прокуратура, а трябва да обърна внимание и на патерицата 
„МВР“ с техните следователи и служители инспектори, както и „Европейски Съд за Правата на Човека –  
Стразбург“.

Драги Другарю Гражданин Районен Съдия,
Желая да споделя с теб обществено, да не се „под-бъзикваш“ и „под-пичкваш“ с мен. Тези думи тряб-

ва да ти се залепят за мозъка, и да ги обмислиш, ако мислиш, че съм „ГЕЙ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЖЕНДАР“, 
защото ако не се отведеш при положение, че започнеш да ми пишеш РАЗПОРЕЖДАНИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТ ТВОЯ СЕКСУАЛЕН КАБИНЕТ, БЕЗ ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ С ПРИЗОВАНИТЕ ЛИЦА, Ще 
трябва да те известя, че това не е ТАЕН СЪД и трябва да свършим тази над 10 годишна юдо-искариотска 
политическа тактика да ме грабите и нарушавате законите и Конституцията на България от 1991 година. Въ, 
България не се правят тайни, нощни и закрити, тайни съдилища, каквито ми ги правите! Цитирам, че Вие 
нарушавате. Член 121 и не само него. Аз имам забележки, при който трябва да се променят тези основни 
членове от Конституцията, каквито са Ви избирали „ДО-ЖИВОТНО“ за съдии и прокурори, който вършат 
престъпления. Вас не можем да Ви наказваме, защото... Мотивировката е лоша и безпочвена ! Аз отдавна 
пиша, че трябва да се промени Конституцията с всенародно обсъждане и промени. Има избор на народни 
представители, Президент, с временна власт, а съдии и прокурори са „ДО-ЖИВОТНО НАЗНАЧЕНИ“ без да 
можем да съдим за извършени престъпления в нарушения на законите и Конституцията в България. 

ПРИМЕРИ ЩЕ ДАМ, ЗА ДА НЕ БЪДА ПРОВОКИРАН, НАПАДАН И БИТ КАКТО МЕ БИХА В ГРАД 
ПРАВЕЦ ЗАМ. КМЕТО И ПРИЯТЕЛИ, А ВЪВ ВРАЦА ВРАЧАНСКИЯ ПУКЕЛ КМЕТ КАЛИН КАМЕНОВ, 
ПРАЩА НЕПРЕКЪСНАТО ИНСПЕКТОРИ И ПОЛИЦИЯ ДА МИ ПРЕЧАТ ДА ПРЕДСТАВЯМ МНЕНИЕТО 
СИ ПРЕД ГРАЖДАНСТВОТО В ПЛАКАТИ …!

Драги Другарю Гражданин Районен Съдия,
Споделям Ти, че ако се „под-пичкваш“ 

с мен „защото съм слаба ракия – по-долен 
човек от президента, с който се сравнявам“. 
Нещата стават вече по-сложни, защото Ти вър-
шиш същото дело и с държавния глава на Бъл-
гария – Президента Румен Радев, който е пазач 
на Конституцията и съблюдава изпълнението 
на законите. Аз много пъти го информирам и, 
ако той продължава да върши „действия и без-
действия“ ще му спретна поредно дело и на 
него за „ХИЧ-ПИЧ-И-МЕНТА“, както се прави в 
САЩ. Въ Българската Конституция има подобен 
член за действия и бездействия на длъжностни 
лица, но Аз желая да кажа на все слушане, че 
Аз не съм по-долен от президента и на него да 

се гледа на първо качество човек, а Аз друго качество месо! Подобно сравнение съм правил с Нобеловия 
медалист по литература, когато го удостоиха с тази чест китаеца ГАО…! Ето фотос разнасян три дни от 10 
детември 2000 и закачен, като финал в близост с министър председателския дом в Стокхолм! 

ИСК-ЖАЛБА „СКЕЧ ОТ „ВРАЧАНСКО СЕКИРЧЕ“  
НАПИСАНО ОТ ПОТЪРПЕВШИЯ 

Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ,
ул. Райна Княгиня № 20 А-12, 3000 Враца

СЕГА ЩЕ СПОДЕЛЯ С ВСИЧКИ ВАС ЕДИН ХУМОРИСТИЧЕН ЕТЮД, НАРЕЧЕН ВИЦ !
Попитали хората: „Защо във Ада около казаните, с нечестивците където ги подгряват се пазят от 

ЧЕРНИ АРАПИ С ГОЛ-ЕМИ ЯТАГАНИ, а при Българския казан нямало пазач ? Отговорът е, че бъл-
гарските престъпници един други се дърпат под катрано и говната, че да не могат да вземат „глътка 
въздух“ !

В Кралство Швеция, където живеех почти половината от живота ми забелязах, че шведската по-
лиция не може да реагира на престъпленията веднага, а изчаква да се успокоят престъпниците, за да 
придобият нови желания за престъпления и тогава падат в клопката, за да бъдат съдени и поставени 
в казана да се пържат …

АЗ РАЗИГРАВАМ СЪЩАТА ШВЕДСКАТА ТАКТИКА НА ПОЛИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ЧАКАМ 
ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ ДА ИЗВЪРШАТ - ИЗКОНСУМИРАТ ПРЕТСЪП-ЛЕНИЯТА, КАТО 
ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА „КОЙТО СА НЕ ДОСЕГАЕМИ ЗА СЕГА“ ИЗРОДИ-ТЕ ОТ СЪД, ПРОКУРА-
ТУРА, ПОЛИЦИЯ“. СЕГА ВЕЧЕ СЛЕД ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ИМ СТАВАМ ПАЗАЧ НА КАЗАНО С КАТ-
РАНО И ГОВНАТА, И КАТО ЗАМАХНА С ОНЯ КРИВИО ЯТАГАН ВСИНЦА СИ ПОТАПЯТ ГЛАВИТЕ В 
ГОВНАТА. ТОВА Е ГОЛЯМА ЧЕСТ ЗА МЕН ДА СЕ „САМО-ЗАДОВОЛЯ“, ЧЕ И АЗ НЕЩО СЪМ ДАЛ 
ЗА ПРАВОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ.

Драги Другарю Гражданин Районен Съдия,
И Български четци, нямам представа дали приемате ВИЦОВЕТЕ в главите си и поради това ще се 

опитам да Ви ги до-обясня с няколко философски понятия, който се изучават в предмета по философия 
за обучението на прависти въ Софиотерския Юневерсити, записано на американски език с български 
буквички. Първият постулат е от другарят Ленин Владимир Иличов-ски ПЪРЗУЛНИЧЕСКИ, който може 
би сега не се учи поради обясними причини да се затрие и отритне всичко старо, КОЕТО ПРЕЧИ НА 
ЮДЕЙСКИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ РЕД. Те обаче изучават из основи Карл Марксовото учение и при-
лагат в практика, дори целия запад му честваше 200 години от рождението, а при нас се забравя или за-
бранява. НАЧАЛОТО, СЕГАШНОТО НОВО БЪЛГАРСКО НАЧАЛО ЗАПОЧВА ОТ НОВИТЕ ВЛАСТНИ-
ЦИ, както Бенито Дуче Мусолини е написал в календара на Италия, когато идва на власт. Новото време: 
„ДЕН ПЪРВИ“. Та другарят Ленин философа има един запис със следното съдържание: „ОТ ЖИВОТО 
СЪЗЕРЦАНИЕ, ПРЕЗ АБСТРАКТНОТО МИСЛЕНЕ И ТОГАВА ВЪВ ПРАКТИКАТА“, което в превод ще 
рече: „Първо наблюдението, после мисленето по въпросите, за да се реши нещо в практиката в името 
на човека! „ТОВА ЗА ЧОВЕКА Е ОТ МЕН ДОПЪЛНЕНИЕ, КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ ТЕЗИСИТЕ НА 
БКП“: „Грижата за човека, първостепенна задача на нашата партия и държава!“

Оказа се на практика, че ние у Булгаристан първом „ПРАВИМ ЕКСПЕРИ-МЕНТА“ после започваме 
да го обмисляме „АБСТРАКТНО“ и накрая „СЪЗЕРЦАВАМЕ ЕКСПЕРИ-МЕНТА“ има ли го, няма ли го, и 
какъв е неговия процент на „ЕФЕКТИВНОСТ“. Тази втората ФИЛОСОФСКА разработка е от мен, нещо 
като противоречие на другарят Ленин видяно от практиката, която срещам.

КАКВО ЖЕЛАЯ ДА ВИ СПОДЕЛЯ С ТЕЗИ СРАВНЕНИЯ, ЗА ДА ВИ ОБУЧА, А С ТОВА ДА ПО-
КАЖА НЕЩО ФИЛОСОФСКО ОТ МЕН В ПОЛЗА НАРОДУ, ПРОТИВНО НА ВАС ДЕТО РАБОТИТЕ В 
ПОЛЗА „РОДУ“ И ПЕЧЕЛИТЕ !

Ето примера, който ще ВИ представя за съзерцание и сравнение от Българската действителност. 
Някога в дълбоките времена на новата демокрация от 2005 година, Аз заведох дело въз основа на 
БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ОТ ЯНУАРИЯ ТОГОВА 2005 ГОДИНА ПОДПИСНО ОТ ТОГА-
ВАШНИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, КОЙТО ТОГАВА СПОДЕЛИ ДЕМОКРАТИЧНО, „Че всеки, който 
е недоволен от Врачанската поземлена комисия и създадените тогавашни кадастрални планове на 
имоти от Закона за „Реституция“ по новата Конституция може да се жалва пред Окръжен Съд Враца“

Аз бях много доволен и развълнуван, че ще „ИМ ЕБА ПУТКАТА МАЙЧИНА ЮДЕЙСКА ПРЕСТЪПН-
ЧЕСКА НА ТЕЗИ ОТ ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ ДЕТО СА МЕ ОГРАБИЛИ, ВЕРОЯТНО ЗАЩОТО В 
ПРЕДНИЯ РЕЖИМ СЪМ СЕ БОРИЛ СРЕЩУ ТЯХ, НО Е-БЯХ ИЗГОНЕН ОТ БЪЛГАРИЯ И В ТАЗИ ЧЕСТ 
КОМИСИЯТА Е РЕШИЛА ДА МЕ ПРЕ-ЕБЕ, КАТО МИ ОТНЕМА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ПО НА-
СЛЕДСТВО ОТ ДЯДО МИ ПРОКУРОРА НА ВРАЦА НИКОЛА БОНЧЕВ ЧОЛАКОВ И ГО ДАВА ЦЕЛИЯ 
ИМОТ НА ЕДИН ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕ БЕЗ ДА Е ПОКАЗАЛ ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТА 
ПРОТИВНО НА КРЕПОСТНИЯ АКТ, КОЙТО Е ПОКАЗАН В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ МАЙКА МИ И ОТ МЕН В 
СЪД-Е-БНО ЗАСЕДАНИЕ …. Разказа е дълъг за един роман, но като начало давам примера, за да обясня 
философските понятия на Ленин и на моя милост Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ, както съм записан 
по име в ДОМОВАТА КНИГА НА 13 ДЕКЕМВРИ 1944 ГОДИНА ВЪ ГРАД ВРАЦА, ЧЕ СЪМ РОДЕН НА 
8 ДЕКЕМВРИ 1944 ГОДИНА. По въпросът с името има също противоречие с новите демократи, който ми 
отнемат от името Българската буквичка „Ъ“ и ме щампосват по юдейските закони на комунистическото 
равенство да я нямам, защото и те я нямат, а дори не се спазват законите в България КАКТО, турски-ТЕ, 
арменски-ТЕ и други граждани да имат окончания бащините и фамилни имена с, ов, ев, ски“, /СКОБА, 
ОКОНЧАНИЕТО „СКИ“, НЕ Е ЗАПИСАНО ТОГАВА В ЗАКОНА ИЛИ ДЕКРЕТА, ЗАЩОТО БЪЛГАРИЯ 
Е ИМАЛА ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЮГОСЛАВИЯ ПО ВЪПРОСЪТ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ БЪЛГАРИ В ОБ-
ЛАСТТА МАКЕДОНИЯ, КЪДЕТО БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ СЕ Е БИЛА В ПЪРВАТА СВЕТСКА И ВТО-
РАТА СВЕТСКА ВОЙНА И Е ДЪРЖАЛА ОКУПИРАНА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ. СЕГАШНИТЕ УПРАВНИЦИ 
ЗАБРАВЯТ ИСТОРИЯТА НО ГЛЕДАТ ДА Я ВКАРАТ В НАТО, ЗА ДА БЪДЕ СИЛНО С НОВИ СВЕЖИ 
БОЙЦИ ГОТОВИ ДА УМРАТ В ИМЕТО НА СВЕТОВНИ ИНТЕР-НА-ЦИОН-АЛ-ЛИЗЪМ/ 

ЮДЕЙСКИТЕ СВИНИ НЯМАТ ОКОНЧАНИЯ В ИМЕНАТА СИ, ЗАЩОТО ТЕ СА БОЖЕСТВЕНИ 
ПРИСИГНАЛИ ОТ УНИВЕРСУМА И ТРЯБВА ДА СЛЕДВАМЕ ТЕХНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ЗАКОНИ НА 
ТАЛМУДА И НА ТАЗИ БАЗА ОЧАКВАМ ПАМЕТНИЦИ КАТО НА ХРИСТО БОТЬОВЪ ДА БЪДАТ ЗА-
ЛИЧЕНИ ПОКРАЙ ИМЕНАТА С БУКВИЧКАТА „Ъ“, ЗА ДА НЕ СЕ БУНТУВА НАРОДА СРЕЩУ ЮДЕЙ-
СКИТЕ ЦИОН-И-СТИЧЕСКИ ГРАБЕЖИ – ХАЛЕ-ЛУЙ-Я… !

Оправихме собствеността, оправихме и имената сега да се върнем обратно към началото за исто-
рията с воденето на дело за тази лична собственост на ЛОЗЕТО, която трябва да получим по Рести-
туция от дядо ми.

ПРЕДСТАВИХ ДОКУМЕНТИ ПРЕД ОКРЪЖНИЯ СЪД ВРАЦА И ДЕЛОТО СЕ ГЛЕДА ПОД № 1300 
/ 2005 ГОДИНА.

Аз наех адвокат Данаил Костов от Враца и двамата се борихме пред ДВУГЛАВАТА ламя Окръжен 
Съд и Прокуратура.

Мина време обжалвах делото пред Върховен Съд София, който сега се нарича КАСТРАЦИО-НЕН 
СЪД и горните съдии мижат, защото богинята на СЛАДОСТРАСТИЕТО – ПРАВОСЪДИЕ е замижала и 
потвърждава мнението на долната ДВУГЛАВА ламя, чиято една ПРО-КУР-ХОРСКА глава слуша какво 
и предават и пре-ПРЕ-дава на комшийската СЪД-Е-БНА глава да решават делото – ПО СЪВЕСТ! 



2 03 март 2020 ã. Âðà÷àíñêî ñåêèð÷å / Бадън-арче

МЪ-ДА ГОСПОДЖА ПЕТРОВА, ЕДНИ ТАКИВА ЕДНИ ОГРОМНИ МЪДА – ТАШАЦИ, КАТО НА БИКО 
ПРЕД „УОЛСТРИД В НЮ ЙОРК“, КЪДЕТО СЕ СНИМАТ ЧУЖДЕНЦИТЕ ПРИСТИГНАЛИ ДА ВИДЯТ ТОВА 
СЪОРЪЖЕНИЕ НА СВЕТОВНАТА БОРСА – МЪ-ДА-ТА ! ЕТО ГИ, ГЛЕДАЙТЕ ГИ, ТЕЗИ НА СНИМКАТА 
ГИ ДЪРЖАТ ….

Драги Другарю Гражданин Районен Съдия,
И Български четци, след тези истории, Аз 

обжалвах решението пред ГЛАДНИЯ – гадния 
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА БЪЛГАРИЯ Борис 
Велчев репресирания комунист по бащина 
линия живял и работил под прикритие на него-
вия чичо Борис Велчев един от най властните 
другари от Управляващата „ПСЕВДО-ПСЕТО 
ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА“, защото те 
не са били пролетарият, а са били управници. 
Пролетариата го избиха назад във време и из-
лязоха ПОСЛЕДНИТЕ, КОЙТО СТАНАХА ПЪР-
ВИ, защото първите паднаха в кърви. Та тогава 
се оплаквах на Главния прокурор на България – Борис Велчев и не си спомням какво ми отговори, защото Аз 
се оплаквах и на „Европейски Съд за Правата на Човека – Стразбург“, но и от там „ВЗОР, ЗА СПАСЕНИЕ 
НЕ СЕ ВИДИ“, както пише другарят Иван Вазов в одата „О, ШИПКА, - О, ГЛОГИНКА“ / От трън, та на глог, 
че е по-висок !- народна мъдрост

Сега спирам до тука, за да обясня феномена на философията, който споделих с Ленин и след това ще 
хортуваме за ПРАВОТО МЕРЕНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И КРИВОТО РЕЗАНЕ НА СЪД И ПРОКУРАТУРА 
в България, а и отрязването ми в „Европейски Съд за Правата на Човека – Стразбург“

Тези дни на „26 февруари 2020 ден сряда по „СВ. Порфирий, архиеп. Газски“ посетих ОКРЪЖЕН 
СЪД ВРАЦА в деловодството като начало, защото там влизам за проверки по дела и помолих да ми дадат 
дело № 1300 / 2005. Служителките бяха любезни да отворят компютъра и да ми отговорят, че „такова дело 
няма“. Останах като попикано мушкато …,га любовник пика на стълбите пред обичаната си приятелка, която 
не му обръща внимание … !

- Е КАК НЯМА,- възроптах- АЗ СЪМ БИЛ НА ДЕЛО В СЪДА И ИМАШЕ ДЕЛО ТУК ВЪВ ВРАЦА !
- Е, ПА НЯМА ДОКУМЕНТИТЕ НА ИСТОРИЯТА В КОМПЮТЪРА … !
- Е, И „К,ВО ША ПРАИМ СЕГА …?!“ – попитах изумен
- ОТИВАШ В АРХИВА И ТЪРСИШ НА ЕТАЖА Е, ТУК …
Аз се запътих към архива, почуках, влезнах, и питах архиварката, която отиде и извади прошнурована и 

подпечатана книгата на Свети Петър – ОКРЪЖНИЯ СЪД ВРАЦА и започна да търси и откри:
- НЯМА ТАКЪВ НОМЕР НА ДЕЛО ! 
- ХАЙДЕ СЕГА, ОТИДЕ КОНЬО У БАРАТА. ЕБАХМЕ Я, ГОСПОЙЦЕ, ФТАСАХМЕ Я …… АЛИЛУ,Я, 

АЛЕЛУ,Я НАЛАПАХ НА ДЯДО ПОПА, ХУЙ-Я … ! Си казах и продължих да си пикая в гащите от вълнение. 
Как може да съм бил на дело в съда и да водя 15 годишна битка за право дело в България и „Европейския 
Сад за правата на човека“, а то да го няма въ АРХИВА НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ВРАЦА ?!

МАМАТА ВИ ДЕЙБА ЮДО- ЕВРО-ПЕЙСКА ДЕТО МЕ ОГРАБИХА СИ КАЗАХ НА УМ, А СЕГА СЕ 
ВЪЗМУЩАВАМ НА ХАРТИЯТА ОБЩЕСТВЕНО БЕЗ ДА СЕ ИЗВИНЯВАМ НИКО МУ И ОБЯСНЯВАМ ОБ-
ЩЕСТВЕНО ИСТОРИЯТА ! 

След това художествено оцветяване продължавам да разсъждавам РИСУВАЙКИ и пишейки въ тази об-
ществена жалба, обяснявайки горния ВИЦ, за „Българскио казан“ и арабския джалатина Стефанъ Д-ръ Ди-
митровъ Чолаковъ дето като мазнел с ятагано над казана всички си потапят главата в говната и не смеят да 
се покажат – ДОКАТО НЕ МИНЕ БУРЯТА – както беше казал легендарния Тодор Живков – ПРАВЕШКИ. 

Аз разбирам, че Вие не разбирате какво Ви обяснявам с философските вицове от народната мъдрост 
и поради това ще продължа да Ви обяснявам СЪЧИНЕНИЕТО ПО ДОКУМЕНТИ, как са ме ограбили в този 
момент ОКРЪЖНИТЕ СЪДИИ с изчезналия архив на моето дело № 1300 / 2005. 

Уважаеми Другарю Гражданин Районен Съдия, Гражданино Президент на България Румен Радев и съ-
ветници, Главни прокуроре на България Гешев, разбирате ли, че не може да изчезне АРХИВНАТА ЕДЕНИ-
ЦА НА ГОРЕ ПОСОЧЕНОТО ДЕЛО № 1300 / 2005. Това не е случайно изчезване. Това е последователно 
престъпление от един кръг от длъжностни лица от Прокуратурата и Съда в Съдебна палата Враца, ЗА ДА 
СИ ПОЛУЧА СОБСТВЕНОСТТА.

Това, че замахвам символично с ятагана изобразен в № 1300 / 2005 година от делото и създавам смехо-
ве за някой от Вас не ме радва, защото Аз съм отново ограбен от Българския съд, който се опитва да прикрие 
престъпленията, който е правил до сега. Аз съм ги регистрирал в „ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ“ и сега ще сера над 
всичките престъпници. Това също не ме радва, че се подигравам с Вас и Вашите закони за Реституция и 
Конституция. Аз се боря за България подчинявайки личното пред общественото. ЗА НАРОДА РАБОТИМ 
БРАЙНО!

Твърде дълго време е драги Президент,е на България Румен Радев, от както е приета твоята Консти-
туция, която е хвалиш и я пазиш от „ЗЛИ ХУЛИТЕЛИ КАТО МЕН“, но „делата показват“ колко е „ПРАВЕД-
НА“ въ кавички твоята Конституция и на другарката Цвета КАРА-ЯНЧЕВА дето бие звънецо у „Народното 
дупетилище “30 години демон-крация“. В онези години, когато чествахме тази по-предната 25 годишнина 
от СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ имаше създаден един друг ВИЦ „25 години – ОБИКНОВЕН 
ЛОКУМ“ Нали е веселичко този виц от времето, но доста капи бяха опустели с пускането на този вид артикул 
на пазара хвалещ 9 септември 1944 г – ОБИКНОВЕН ЛОКОМ ЗА РАЗТЯГАНЕ.

ПРЕЗИДЕНТЕ, СЕГА КАКЪВ ВИЦ ЩЕ МИ ПУСНЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА С НОВАТА КОНСТИТУ-
ЦИЯ, РЕСТИТУЦИОННИЯ ЗАКОН – ДАЛИ ТОЙ Е ОБИКНОВЕН ЛОКУМ ИЛИ ТЪРЖЕСТВЕН … ЗА ВАС И 
ЗА НАС, ЗА НАШИТЕ И ЗА ВАШИТЕ – ОБИКНОВЕНИ ЛОКУМИ…?

Президент,е и Държавници, разбирате ли, че Българската ПРВО-СЪДНА И ПРАВО-РАЗСЪДНА СИС-
ТЕМА върши престъпления срещу Конституцията, Законите и Личността, не само моята. Аз съм жертвата 
и не само по този казус. Примери ти дадох Президент,е за пет /5/ дела, който циркулираха напред назад по 
няколко пъти в Районен Съд, Окръжен Съд и сега са някъде в Апелативния Съд София и нямам отговор за 
2018 Г., че да бъда призован да се срещна с противниковата страна и да решим КАЗУСА ПО МИРНО МУ В 
СЪДЕБНАТА ЗАЛА. Вие и Ти Президент,е продължаваш да ме „ПРЪЦ-КАШ, ПЪР-ЦАШ“ това е жаргонна 
дума да се посмеят четящите, че Аз съм дашен човек, „ГЕЙ МЕ ВОДЯТ ВРАЧАНСКИТЕ КУРВИ ОТ ДС-
ТО, ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР, НО АЗ СЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ДЖЕНДАР, КОЕТО Е СЪЩОТО, НО С ДРУГИ 
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ ДУМИ ЗА ПЕДЕРАС“. Вече пуснах ПРОТИВО - разказа „ВРАЧАНСКО СЕКИРЧЕ ОТ 
22.02.2020“ срещу врачанските музовире и тяхната ДС-ТО пропаганда, която дава отражение във Вас, защо-
то който се занимава с подобни въпроси няма как да не се омаже с кал и „гов-НА“ … !

Ето, 15 години, АЗ водя борба „ПРАВОВА 
БОРБА С НАДЕЖДАТА, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯ 
СЪД“ Е ТОЗИ, КОЙТО РЕШАВА ПРОБЛЕМИТЕ 
НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, а на практика се 
установява, че същите тези държавни служители 
нямат и хабер от понятие за „ПРАВО МИСЛЕНЕ И 
ПРАВО РЕЗАНЕ“. Ето от къде е тръгнал бумеран-
га, който се връща обратно върху главите на „ГЛУ-
ПЦИТЕ“. Аз отдавна съм минал границите и сега 
съм в областта на ГРЪЦКИЯ ВУЛГАРИЗЪМ –  
БУЛГАРИЗЪМ И САРКАЗЪМ, за да обясня-ВАМ 
престъпленията в България. Когато се промените, 
тогава ще се променя и Аз !

Промяната ще стане, тогава когато се свика 
Велико Народно събрание от избранници от наро-
да Български не хора с привилегии, както е имало 
в избирането на Търновската Конституция в 1879 
година и въпреки всичко – ТЕЗИ ОБИКНОВЕННИ 
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИ-
ИЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЕДНА ОТ НАЙ-ПРАВОВИТЕ 
КОНСТИТУЦИИ В ЕВРОПА И СВЕТА. След това 
идват котерийните партийни борби за власт и гра-
бежи, който в настоящото време са хиляди пъти 
по-грабителски! Въпреки всичко, в България е 

имало и Законност със Съд срещу министри и министър председатели за разлика от настоящия „граб-БЕЖ“ 
от 30 години.

ЛЕДЪТ СЕ Е ОТДАВНА ПРОПУКАЛ И СЕГА СЕ ТРОШИ ВСИЧКО И ТУК ЦИТИРАХ НЕЩО ОТ ВРЕМЕ-
ТО, КОГАТО ТРОШЕХМЕ ПРЕДНИТЕ УСТОЙ НА 1990 ГОДИНА, НО СЕ ОКАЗА, ЧЕ НИЕ БЪЛГАРСКИЯ 
НАРОД ОТНОВО СМЕ ОГРАБЕНИ, НО БОРБАТА ПРОДЪЛЖВА !

Драги Президент`е на България Румен Радев,
Обръщам се към теб като равен, за да ти споделя, че мен ме преследват новите демократи и в Кралство 

Швеция, за да пиша във форумите на вестниците в БЪЛГАРИЯ. Заради мен се създадоха нови брави и 
ключове в Интернета „У НАС И ЧУЖБИНА – ШВЕЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“, за да затварят форумите. Роман няма 
да пиша сега. Споделям, че ме преследват и тука в България и АЗ демократично протестирам с плакати, а 
в закона СЕ казва и с музика и т.н.

За врачанския кмет, който требе да ти е подчинен като длъжностно лице много пъти го съдя и Ти пиша, 
но Ти не вземаш пример, а в кметството се краде както по цяла България. Има и други хора в България да 
протестират и се борят, НО ВИЕ ИМАТЕ ПРЕКРАСНА НОВА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, КОЯТО РАЗДЕЛЯ 
И ВЛАДЕЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. Това обаче няма да е дълго и народа отговаря и ще дам примери да 
се знае, че няма ЮДИ – ХАЗАРИ – ЦИОНИСТИ ДА НИ ВЛАДЕЯТ – Това е новата реплика на пиесата от 
„ПРОЦЕСЪТ ПРОТИВ БОГОМИЛИТЕ“ от Стефан Цанев. Неговата реплика в една от сцените беше „НАС 
КУМАНИ ЛИ ЩЕ НИ УПРАВЛЯВАТ“ … Тази реплика беше премахната, защото куманите са северно племе -  
СССР, която плашеше тогавашната БКП – политическа върхушка и цензурата отмени тази реплика. АЗ ОБА-
ЧЕ Я НАПИСВАМ И НЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ Я ЦИТИРАМ, ЗА ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ ХАЗАРИ – ЮДИ ЦИОНИСТИ 
НЯМА ДА НИ ГРАБЯТ И УБИВАТ, КАКТО ПОКАЗВАТ, ЧЕ ЗАМЕСТНИК ПРЕЗИДЕНТА НА САЩ ДЖО 
БАЙДЪН И ЮДЕЙСКИ СВИНИ СА ВИНОВНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И ЗА УБИЙСТВАТА В УК-
РАИНСКИЯ МАЙ-ДАН – ЦИТИРАМ: „Ето за какви далавери разследват Джо Байдън в Украйна - Прочети 
повече в Blitz.bg: Ще дойде ден и техните досиета НА ЮДИТЕ – ХАЗАРИТЕ, ЕВРЕИТЕ в България да ги 
отворим, за да се види от Българския народ жестокостта и наглостта на това племе, което спасихме, а те са 
ни убивали с хилядолетие ! Нека да тръпнат и да скачат като маймуни, не Аз съм извършвал престъпления 
срещу Българския народ. 

АЗ ИМАМ ПРАВО ДА ПИТАМ, КАТО БЕНОВСКА, АЗ ИМАМ ПРАВО ДА ОБВИНЯВАМ КАТО ПРОКУ-
РОР, ЗАЩОТО ДЯДО МИ МЕ Е НАПРАВИЛ ЧАСТ ОТ ПРАВОТО. ТОЙ Е ЗАЩИТАВАЛ БЪЛГАРСКАТА 
ЗАКОННОСТ И Е БИЛ ОБВИНИТЕЛ СРЕЩУ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАДОСЛАВОВ, МИНИСТЪР 
ПЕШЕВ МНОГО ГРАБЧО-ОВЦИ НА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО СА НИЩО В СРА-В-НЕНИЕ СЪС СЕГАШНИТЕ 
ПРЕСТЪПНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ.

Тука ще цитирам надигането на българските адвокати срещу престъпниците съдии и прокурори, и някой 
други държавнически маймуни. Ако срещу мен се справяте с преследванията си и побоят дето ми направи-
хте в град Правец с обединените адвокати няма да се справите. Те са честни и от тези трябва да се изберат 
хора за съдии и прокурори, а когато настъпят мачока да избреца от грабежите им, който са започнали да ги 
правят- ДА БЪДАТ СЪДЕНИ И СВАЛЯНИ ОТ ТЕЗИ ИЗБИРАЕМИ ДЛЪЖНОСТИ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ 
СЪЗДАДАТ ОТ НОВА КОНСТИТУЦИЯ ! – Цитирам:

Докога и защо? София, България - 27 Февр. 2020, 09:016.

Преди дни Съдийската колегия при Висшия съдебен съвет излезе с декларация по повод сигна-
ли за въздействие върху независимостта на съдиите Владислава Цариградска, Антоанета Симеоно-
ва, Райна Мартинова и Цветко Лазаров. Колегията заяви, че посегателствата срещу съдии нарушава 
тяхната независимост, върховенството на закона и устоите на държавността. Индиректно за всичко 
това се обвинява обществото и в частност медиите. Симпатично, но май тежко невярно. Защо ли? 
Ами, ще дадем отговор, като ние зададем няколко въпроса към Съдийската колегия при Висшия съ-
дебен съвет. Вярно ли е, че през 2017 година съдията докладчик Цветко Лазаров по гражданско дело 
с номер 5459/2016 г. си е направил отвод след като в зала става огромен скандал, от който пък става 
ясно, че ответникът е представил записна заповед издадена в полза на майката на съдия Лазаров? 
Нещо повече. Оказва се, че един от експертите, Людмил Георгиев, има договор за заем отново с 
ответника. Въпрос към Съдийската колегия при Висшия съдебен съвет, вярно ли е това и нормално 
ли е? Имали разследване по този въпрос? Ако има такова, на какъв етап е то? Имали резултат? Или 
ще приемем, че имунитетът на съдиите не е функционален, а личностен. Сиреч, съдиите могат да си 
правят каквото си пожелаят без да се съобразяват за последствията тъй като според тях те не но-
сят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях 
актове. Освен ако, извършеното от тях е умишлено престъпление от общ характер. Така поне казва 
член 132 от Конституцията на Република България. Втори въпрос. Вярно ли е, че съдия Владисла-
ва Цариградска – Бировска, която бе повела протеста срещу избора на настоящия главен прокурор 
Иван Гешев, по гражданско дело 334/2018 г. на РС - Луковит, което вече тя отдавна е превърнала в 
търговско-наказателно, бракоразводно и т.н. сис е позволила да изпрати делегат при една от стра-
ните за да договори благоприятен изход на делото? Вярно ли е, че същата съдийка е обикаляла 
домовете на страните по делото и извън протокола ги е привиквала и заплашвала, че ако не се „вра-
зумят“ ще стане лошо? Допустимо ли е това? Какво дава право на един магистрат да се разпорежда 
извън съдебна зала? Тук няма да обсъждаме морала, задълженията и това, че тези лица трябва да 
служат за пример на обществото. Задаваме само въпрос, законни ли са техните действия и отгова-
рят ли на съдийската етика те? Ние не сме разследващ орган и затова ще оставим тези отговори на 
компетентните органи. Вярно ли е, че съдия Весела Сахатчиева от ОС – Плевен е конституирала като 
кредитор „Совтранс Ауто“ ЕООД по търговско дело 105/2016 г. по описа на ОС – Плевен с което „Сов-
транс Ауто“ ЕООД става мажоритарен кредитор с вземания на стойност над 8 милиона лева, като за 
съдия Сахатчиева явно не е съществено обстоятелството, че „Совтранс Ауто“ ЕООД е учредено с 
капитал 2 лева, 2 месеца преди да конституирано като кредитор. Вярно ли е, че същото дружество не 
осъществява никаква дейност? Вярно ли е, че то регистрирано на два несъществуващи адреса и без 
материална и кадрова обезпеченост? Тези обстоятелства явно са без значение за съдия Сахатчиева. 
Защото в такъв случай излиза, че със своите „законосъобразни“ съдебни актове физическото лице 
по чиято молба е открито производството по несъстоятелност, а именно Стойка Димова Павлович 
(чрез своя съпруг Александър Христов Павлович, собственик на мажоритарния кредитор „Совтранс 
Ауто“ ЕООД) от кредитор с прието вземане в размер на 10 361 лева става собственик на множество 
атрактивни имоти в град София на стойност повече от 8 милиона лева. Вярно ли е това? Нормално 
ли е избрания оценител Владимир Вълчев през месец юли 2017 година да оцени жилище в центъра 
на София на улица „Узунджовска 11“ с площ около 100 кв.м. за 7 500 лева. Искаме и ние! Същевремен-
но Вълчев е оценил друг апартамент с площ 137 кв.м. в същата сграда за 1 милион лева! Засега ще 
спрем дотук. Но, продължаваме да питаме, нормално ли е това? И докога ще търпим арогантността и 
безобразието на хора облечени във власт, докато те обслужват мафията. Нужно ли е, чужди посол-
ства да посочват, кой е корумпиран в държавата ни, а ние да излизаме с декларации в защита на лица 
обслужващи мафията. Докога, уважаеми членове на Съдийската колегия? Източник: wow-media.bg
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ГРАЖДАНИНО ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ, АЗ МНОГО ТРУДНО ПРАВЯ ПОХВАЛВАНЕ ЗА НЯКОЙ, 

НО АЗ НЕ МОГА ДА НЕ ПРИЗНАЯ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ СЕГА ИМА ЕДИН ЧЕСТЕН ЗА МЕН В ТОЗИ МОМЕНТ 
ГЛАВЕН ПРОКУРОР. АЗ ОБАЧЕ ЩЕ ГО ПОСТАВЯ НА ИЗПИТАНИЕ И ВЕЧЕ Е В ХОД МОЯТ ИСК, НО 
СЕГА ЩЕ ЦИТИРАМ КАКВО Е ЗАЯВИЛ И КАКВО ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВА, А ТОВА Е МОЕТО ИСКАНЕ 
ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. ТОЙ Е НАСЛЕДНИК НА МОЯТ ДЯДО – ПРОКУРОРА НИКОЛА БОНЧЕВ ЧОЛАКОВ: 
- Цитирам
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БЛИЦ TV: Гешев с коментар за “къщата в Барселона”, политическите убийства и танковете Има-
ме хиляди проверки и при всички тях, независимо дали става въпрос за министър, за министър-
председател или за лица, които имат някакъв имунитет Пловдив, България26 Февр. 2020, 14:37.

Прокуратурата ще извърши пълна проверка 
на приватизацията на Пловдивския панаир. Това 
стана ясно от думите на главния прокурор Иван Ге-
шев. Попитан за искането за проверка във връзка 
с приватизацията на Пловдивския панаир и Георги 
Гергов, Гешев отговори, че подходът ще е еднакъв. 
„Ще извършим пълна проверка, ще анализираме 
ситуацията и ще се снемат обяснения от всички 
замесени лица. Предстои пълна проверка.       Ако има 
данни и доказателства за престъпления, ще подхо-
дим както все път, независимо дали става въпрос 
за Гергов или някой друг“, каза Гешев. Гешев: Не ме 
интересува какви политически интереси сме засег-
нали ВИДЕО „Всеки, който е нарушил закона и кой-

то не спазва правилата или ще трябва да спазва правилата, или ще понесе последствията на закона“, 
добави още той. „Няма проблеми да разпитаме всеки, когато имаме данни или доказателства за нещо. 
Това е рутинен случай, единственото интересно е за вас журналистите с оглед предмета на тази 
проверка“, заяви главният прокурор Иван Гешев за твърденията в статия на испанския вестник „Ел 
Периодико“. „Имаме хиляди проверки и при всички тях, независимо дали става въпрос за министър, 
за министър-председател или за лица, които имат някакъв имунитет, първо спазваме закона такъв, 
какъвто е и не делим хората на министри, министър-председатели, лица с имунитет, депутати или из-
ключително богати хора или социално слаби. Единственият критерий е дали е спазен законът или не 
е спазен законът. Прокуратурата има еднакъв подход във всеки един случай, независимо с оглед на 
личността“, добави Гешев, цитиран от Канал 3. За бившия екоминистър Нено Димов, който е в ареста, 
главният прокурор заяви: „Казаха, че сме били извършили политическо убийство, друга опозицион-
на партия от трибуната на НС мисля, че Нинова, изнесе реч какви други нарушения сме извършили по 
отношение на друго лице с имунитет. Прокуратурата не съобразява действията си с политическите 
последствия и въобще не ни интересува как ще го интерпретират политиците, това си е проблем на 
политиците“. „Работата на прокуратурата е, когато има доказателства и данни за престъпления да 
спазва закона“, подчерта Гешев и добави: „Оттам нататък какво смята една партия, независимо дали 
е коалиционна или опозиционна, или някой политик, въобще не ме интересува и не би трябвало да 
го интересува всеки прокурор. Ние нямаме досег с политиците“. „Единственият досег с политиците 
е, когато те нарушат правилата на закона, оттам нататък не ме интересува някой какво смята и какво 
коментира. Чух, че танкове трябва да дойдат. За съжаление не знам дали има работещи танкове, така 
че идеята не може да се реализира на базата на това, което знам, което е тъжно, но какво да напра-
вим“, коментира още главният прокурор. БЛИЦ припомня, че обвинител номер едно на България 
е в Пловдивско, където от сутринта се провежда мащабна акция, при която има много арестувани. 
Прочети повече в Blitz.bg:

Гешев: Не ме интересува какви политически интереси сме засегнали 
ВИДЕО Главният прокурор коментира нападките срещу прокуратурата.
„Казаха, че сме извършили поли-

тическо убийство заради ареста на 
вече бившия министър Нено Димов. 
Прокуратурата не съобразява дейст-
вията си си политическите послед-
ствия. Това заяви главният прокурор 
Иван Гешев от Кричим. “Независимо 
от това какво смята една партия и 
дали тя е част от управляващото 
мнозинство или от опозицията. Това 
мен не ме интересува. Ние играем в 
полето на закона, а не на политиче-
ското поле. Единственият ни досег 
може да бъде, ако има нарушаване 
на закона. Не ме интересува какви 
политически интереси сме засегнали. Чух, че ни предлагат да ни изпратят танкове, но за съжаление 
нямаме работещи танкове, така че не знам как това ще стане“, заяви Иван Гешев. Ако се установят 
данни за извършени престъпления, ще предприемем действия независимо дали става въпрос за 
Гергов или някой друг. Правим всичко хората да се по-спокойни, да не им липсва половината покъ-
щнина, убивани и запалвани в домовете и. Искаме по-голямо спокойствие и сигурност, добави още 
той. “До момента има 15 отведени лица”, заяви главният секретар на МВР Ивайло Иванов във връзка 
с акцията, която се проведе днес в Пловдивско. Заслугите за добрата организация на акцията е на 
директора на МВР-Пловдив Йордан Рогачев и окръжния прокурор Румен Попов, които много добре 
си вършат работата. „Незаконен добив на дървен материал, търговия с цветни метали, управление 
на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества. Това се касае за първите три часа и в мал-
ките населени места”, поясни окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. “Това е поредна акция 
по линия на битовата престъпност. Целта й е в края на годината битовата престъпност да е на много 
по-ниски нива от тези, на които е в момента. Мога да кажа, че това е красив и спокоен район, защото 
има поминък и образование и проблемът с престъпността не е толкова голям, колкото на други 
места. Това не означава, че прокуратурата и полицията да работят активно.”, заяви още главният 
прокурор Иван Гешев. Той допълни, че се правят хиляди проверки, независимо дали става въпрос 
за министър, министър-председател, депутати, лица с имунитет, богати или социално слаби хора, 
единственият критерий е дали е спазен или не е спазен законът. Попитан дали ще се прави проверка 
на сигнал за скрита приватизация на пловдивския панаир, Иван Гешев заяви, че все още не е постъ-
пил този сигнал в прокуратурата, но че предстои пълна проверка по този случай. “Ако се установят 
данни за престъпление, ще подходим както във всеки случай, независимо дали е Гергов или някой 
друг. Никой не е недосегаем.”, обяви още главният прокурор. - Прочети повече в Blitz.bg 

Драги Другарю, Гражданин Районен Съдия,
Аз изпълних една част от своя увод и стигнахме, както в „НАРОДНАТА ПРИКАЗКА“, до „Кривата круша“ 

– историята по изчезването на архивното дело № 1300 / 2005 на ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА. До този съд имаме 
едно друго действие, което сега ще разгледам обществено, след това е самото заседание на Окръжния 
Съд по горе посоченото дело след което имаме едно разиграване във времето по разните „ГОСПОДИН 
СЪДИЛИЩЕ“ У НАС И ЧУЖБИНА ДО 2020 г… Аз сега представям нещата ОБЯСНИТЕЛНО, а след това 
ще разиграем СЪД В „ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ“, който ще представя.

Ето, защо желая Ти ГРАЖДАНИНО СЪДИЯ да не си обременен от миналото като „ПАЧАВРА, КОЯТО 
МЕ Е ЗАБЪРСВАЛА ПО УКАЗАНИЕ НА ТВОИТЕ КОЛЕГИ ОТ СЪД И ПРОКУРАТУРА“, ЗАЩОТО АЗ ПО-
ВРЪЩАМ ВЪРХУ СИСТЕМАТА, КАКТО ВЕЧЕ Е ОПИСАХ И ЩЕ СЕ ОЦАПАШ ОТ МЕН, а че системата 
е корумпирана и дискриминираща срещу мен, като индивид, а и като политически човек, като ме грабите 
и търсите да съдите при някоя скалъпена история, каквато ми се върти от НОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПО-
ЛИЦИЯ – Е ВИДНО. Примери имам много за описване и ще го направя така както си пиша ВУЛГАРНО И 
САРКАСТИЧНО, за да Ви унижа и да знае обществото, че Вие не може да бъдете над нас „шадраван секиш 
по турски“ или да ни ползвате за изтривалки…

Ето, така започвам своят правен иск от 6 август 2004 година, когато изпратих препоръчано писмо до Ра-
йонен Съд Враца по отношение на извършеното престъпление от Поземлена Комисия Враца. ТАМ В ТОЗИ 
ИСК ИМАМ ЕДНА РЕПЛИКА – „На царо Симеон,о върнахте имотите без да има документи за собственост, 
а на мен не се връщат въпреки, че имам документи за собственост“ ПРЕПОРЪЧАНОТО ПИСМО НЕ МОЖЕ 
ДА НЕ СЕ ПОЛУЧИ ОТ ЪГЪЛА НА ПОЩЕНСКАТА ПАЛАТА ВЪВ ВРАЦА ДО ЪГЪЛА НА СЪДЕБНАТА 
ПАЛАТА СА ПЕТДЕСЕТ МЕТРА… На практика обаче след като се завърнах след около четири месеца от 
Швеция в България, констатирах, че писмото ми не е заведено в Съда, за да се захване тогавашния адво-
кат Лъджев за работа по наследството./ДАЛИ ТОВА Е АДВОКАТСКА МЕРЗОСТ ИЛИ ИНСТРУКТАЖ ОТ 
СИЛНИТЕ !? АДВОКАТИТЕ ДАЛИ СЕ ЗАКЛЕВАТ КАКТО ЛЕКАРИТЕ ПРЕД ХИПОКРАТОВАТА КЛЕТВА, 
ЧЕ ЩЕ СЛУЖАТ В ИМЕТО НА ЧОВЕКА ?!/ Оказа се на практика, че и той ХАЙ-ДУК-АТИН ЛЪЖЛЬОВ не 
е направил никаква стъпка за това, че сме разговаряли по въпросния имот и ИСКА ми, който съм изпратил 

до Районен Съд Враца с препоръчано писмо. На практика се оказва, че съпругата на адвоката Лъже-лъв е 
работила в канцеларията на Районното Врачанско съдийство. Странни съвпадения в изчезване на докумен-
тацията за съда.

След това Аз се оплаквам до пощи и Районен Съд Враца за недоставена пратка и завеждане в Съда 
и няма кой да ми отговори нито устно, нито писмено в гъзът … По това време е Председател на Районен 
Съд другарката Надя ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА, която е повишена в Председател на Окръжния Съд за добра 
работа срещу мен.

След това се оплаквам на окръжния съд, а там Председател е престъпничката от комунистическото 
минало другарката Татяна Александрова, която е давала указани от името на Държавна Сигурност, където 
нейния съпруг Александър Александров ме е водил под тайния код „СТРОГО СЕКРЕТНО – ДОН СКИОРЪТ“. 
С течение на времето разсъждавам, че той още в онези години на 1980 не е имал юридическо образование 
и е направил някои грешки и лъжи, за да ме обвини правно по член 108. Ето, защо си мисля, че другарката 
Татяна Александрова е обучавала съпруга си на престъпления преди още да са започнали тайните съдебни 
разработки срещу мен за „Враг на България – фашист“ и т.н. В една от книгите съм показал документ от 
тази юдейска гадина, старши лейтенант Ал. /БЪНДИ/ Александров. Писал съм, че от ДС-то е пристигнала 
позивната до Районен Съд Враца да бъда осъден в 1988 година. Правих опит да върна делото за разглеж-
дане, но ПОЛИТИЧЕСКИТЕ КУРВИ СА СТРЯСКАТ и вършат всичко срещу мен, нещо да ме уязвят. Другар-
ката съди Мария Георгиева е споделила с двамата си съотборници в делото, че ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ 
ЖЕЛАЕ СТЕФАН ЧОЛАКОВ ДА БЪДА ОСЪДЕН – И МЕ ОСЪДИХА ВЪПРЕКИ ГРЕШКИТЕ ДЕТО БЯХА 
НАПРАВЕНИ. ТАКЪВ БЕШЕ СЪДА – ПО УКАЗАНИЕ ОТ ДС-ТО СЕ СЪДЕШЕ !

Това като малка скоба давам информация за председателката Татяна Александрова, която нищо не на-
прави до 2005 година по повод на моето искане за съд срещу Поземлена Комисия Враца, който са изпълнили 
някакво поръчение в онези години на връщане на имота давайки го на един от наследниците без той да има 
право на това. Без да е представил документи на собственост и т.н. МОЖЕ И ДА СЕ Е СТРАХУВАЛА, ЧЕ 
АЗ ПИША СРЕЩУ ЛЪЖЕЦА ОТ МАДРИД ЦАРО СИМЕОНО БОРИС ТРЕТИ, ФЕРДИНАД ПЪРВИ САКС 
КОБУРГ ГОТСКИ – ЮДЕЙСКИ КОХАРИ, А ТОЙ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И МНОГО ЛЕСНО ЩЕ Я 
МАХНАТ ТО ХУБАВОТО МЕСТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖНИЯ СЪД ВРАЦА, А МЪЖЪТ И РАБО-
ТИЛ В МВР БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, ЗАЩОТО ПРЕДИ ТОВА Е БИЛ В РЕПРЕСИВНИЯ АПАРАТ И 
АЗ СЪМ ГО ОБЯВИЛ, ЧЕ ТОЙ Е ВИНОВЕН ЗА УБИИСТВОТОТО НА КИРИЛ МОСКОВСКИ, КОЙТО Е ЗА-
ТВОРЕН СЛЕД КАТО ЦВЕТАН КИЛОГРАМСКИ ДАДЕ ПИСМО НА ТОДОР ЖИВКОВ, КОЙТО ГО БУТНАХА 
НА ПАВАЖА ПРЕД СЪВЕТА – СЪДА ВЪВ ВРАЦА 1980 Г.. ЦВЕТАН КИЛОГРАМСКИ Е БИЛ ПРИ СВОЯТ 
УЧИТЕЛ КИРИЛ МОСКОВСКИ И ПОРАДИ ТОВА ТОЙ Е ПРИБРАН И УБИТ, А ВЕРСИЯТА, ЧЕ МИНАЛ 
ГРАНИЦАТА ОБАДИЛ СЕ ОТ ВИЕНА И ИЗЧЕЗНАЛ В БЕЗКРАЙНОСТТА Е БЪЛГАРСКО „ФЛАШИ-МЕН-
ТО“ НА РЕПРЕСИВНИЯ АПАРАТ. ТОВА СА ИЗВАДКИ ОТ ДЕЛОТО МУ, ЗА ДА ПОЛУЧАТ РОДНИНИТЕ 
„СМЪРТЕН АКТ“. ТОЙ НЕ Е ПОЧИНАЛ В ЧУЖБИНА А НЯКЪДЕ В НЯКОЯ ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА 
ИЛИ ЗАТВОР – ПРОСТРЕЛЯН НЯКЪДЕ В ДОЛИЩАТА НА СЕЛО ЛИЛЯЧЕ.

ДАВНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧОВЕЧЕСТВОТО НЯМА КАКТО И ЗА УБИЙСТВО ОТ ДЪР-
ЖАВАТА НЯМА !

ПО ДЕЛОТО ОТ МОЯТ ИСК СПОДЕЛЯМ, ЧЕ ОБЛАСТНИЯ НАЧАЛНИК НА ВРАЦА В ДЪРЖАВЕН 
ВЕСТНИК ДАДЕ ПРАВО ДА ИЗРАЗИМ СВОЕТО НЕДОВОЛСТВО ПРЕД ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА ПО ОТ-
НОШЕНИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ.

Аз се стегнах написах своето ново послание ИСК, взех един адвокат Данаил Костов, който го и контроли-
рах по много показатели, но човека не направи грешка в съдебното заседание пред ОКРЪЖНИЯ СЪД. Той 
имаше защитна теза и Аз представих защитна реч в писмена форма. 

В хода на съдебното дирене тройката съдии нямаха нужната компетенция да разберат същността на 
ИСКА МИ въпреки представените документи КРЕПОСТЕН АКТ ОТ ДЯДО МИ НИКОЛА БОНЧЕВ ЧОЛАКОВ, 
съдебни решения от Врачанския съд от 1967 година, когато сме се делили наследниците на дядо където съм 
присъствал лично в това съдебно заседание. Моята майка представя в „Поземлена Комисията“, Решение 
от Съда за имота ни след разделянето при доброволна делба, в която участва и единия исщец син на моят 
дядо представен от адвокат където никой от наследниците не предявява иск за собственост, защото не са 
се делили …. Майка ми печели и друго дело на името на наследниците на Никола Бончев Чолаков – МОЙ 
ДЯДО ЗА ГОРИ ОТ 7 ДЕКАРА В ОКОЛНОСТ НА ИМОТА ОКОЛО ЛОЗЯТА НИ, КОЕТО НЕ Е ЗАВЕДЕНО, 
ЗА ДА ГО ИМА ГОРСКОТО ВЪВ ВРАЦА И ТЕ ВДИГАТ РАМЕНА, НО МЕ ГРАБЯТ, ЗА КОЕТО ЩЕ ВОДЯ 
ДРУГИ ДЕЛА ОТ ГРАБЕЖИ. Тези документи ги има заведени в АРХИВНАТА ЕДЕНИЦА 10080 за имота ни 
в Поземлена комисия Враца и въпреки тези документи, комисията признава право на собственост на единия 
син отнемайки право на останалите, което е ПАРАДОКС В ПРАВНАТА ПРАКТИКА. Защо ? Защото реше-
ние на Българския Съд от Враца е валидно пред всички институции на България включително и пред 
ОКРЪЖНИЯ СЪД ВРАЦА. Въпреки, че го казах това, председателката маймуна Мария Аджемова и двамата 
пукели мъже не можаха да разберат какви им обяснявам и какво им обясни адвокат Костов. Детайлностите 
от тази съдийска глупост ще ги спестя сега в този документ, но ще споделя поведението на прокурор Милен-
кова ли е-беше другарката, която ме гледаше в цепката, как се надува от вътре, а когато извадих пряпореца 
и развят КРЕПОСТЕН АКТ, прокурор Миленкова се сащиса – уплаши ли се не мога да проумея, но тя не 
разбира какво е това КРЕПОСТЕН АКТ ЗА НАСЛЕДСТВО НИТО, РАЗБИРА ДРУГИТЕ АРГУМЕНТИ ДЕТО 
НАПИСАХ ЗА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪД СА ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ 
В БЪЛГАРИЯ … ТЯ ИЗБРЕЦА ЕДНО „ПРАВНО ИЗРЕЧЕНИЕ“, КОЕТО И Е ПОДСКАЗАЛА НЯКОГАШНА-
ТА МОЯ ВЪЗЛЮБЛЕНА ПОЕТИЧЕСКА ВЪЗБУДИТЕЛКА КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ТРИФОНОВА, КОЯТО 
Е ЗАМ. ПРОКОРОР И ТЯ ДОНЕСЕ ДЕЛОТО, ЗА ДА ГО РАЗГЛЕДАМЕ С АДВОКАТ ДАНИЕЛ КОСТОВ 
ПРЕДНИЯ ДЕН ПРЕДИ ЗАСЕДАНИЕТО. ТРЯБВА ДА И Е ОБЯСНЯВАЛА ЗАМ. ПРОКУРОРКАТА НЯКОЙ 
ИСТОРИИ ЗА СТЕФАН ЧОЛАКОВ НА ПРОКУРОР МИЛЕНКОВА И КАКВА ЛИНИЯ ТРЯБВА ДА ДЪРЖИ 
СРЕЩУ НЕГО. АЗ ОЧАКВАХ ДОРИ КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ДА БЪДЕ ПРОКУРОРА В СЪД-ЕБНОТО 
ДЕЛО И ТОГАВА ЩЯХ ДА И ПОИСКАМ ОТВОДА, НО СЕ Е ДОСЕТИЛА НЕЩО. ТОВА Е ОТ СФЕРАТА НА 
ДОГАТКИТЕ, НО ЛИПСАТА НА ПОЗНАНИЕ НА ПРОКУРОР МИЛЕНКОВА И НЕЙНОТО ФИКТИВНО СТО-
ЕНЕ В ЗАЛАТА, ЗЯПНАЛА МЕ ЦЕПКАТА НА ПАНТАЛОНА ОБЯСНЯВА И ИРОНИЗАЦИЯТА МИ СРЕЩУ 
НЕЙНОТО БЕЗПРАВНО ПОВЕДЕНИЕ…

Другарката Миленкова остана озадачена от мястото на моята цепка от където измъкнах „Пряпореца“, 
за да закача КРЕПОСТНИЯ АКТ НА МОЯТ ДЯДО ПРОКУРОРА НА ВРАЦА НИКОЛА БОНЧЕВ ЧОЛА-
КОВ. От тук си мисля, какво ли си е мислила прокурорката и каква инструкция е получила от нейната ко-
лежка началничка зам. Прокурор Камелия Младенова, която и е говорила вероятно за мен. Горния епизод 
от тази история е ден преди това, когато Аз и адвокат Данаил Костов отидохме в адвокатската стая, за 
да разгледаме делото преди гледането му. Документацията не беше на место и тръгнахме да я търсим, 
за да открием, че тя се намира в Прокуратурата. Адвоката изиска делото и то беше донесено от Камелия 
Младенова. Единствената мисъл в мен беше и си остава: „МРЪСНИЦО, ЗАЩО ПИПАШ ТОВА ДЕЛО ?!“ 
Тогава не съм го казал, но сега го пиша, защото някога с тази жена бяхме приятели, аз пишех поезия и тя 
беше за мен „лирическа възбудителка“, но нещата се объркаха и стана едно дело, за което вече писах, 
че Татяна Александрова е наредила на съдия Мария Георгиева да бъда осъден по указание на ДС-то. Аз 
си мисля и моята теза от онези години е, че Камелия Младенова стой в основата на тази разработка от 
Държавна Сигурност. Ето защо си мисля, че тя ако имаше достойнство нямаше да се интересува от моето 
дело, а тя го е изучавала и поради това си мисля, че действията на прокурора Миленкова в делото № 
1300 / 2005 са мерзавски.

ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА МИСЛЯ ИЛИ ТРЯБВА ДА СЛУШАМ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ КАКВО СЪТВОРЯВАТ 
СРЕЩУ МЕН ? ПРОСТО ПИТАМ, КАКТО ДЖУРНАЛ-ЛИСТ-КАТА „БЕНОВСКА ПИТА“ … !

След решението на Окръжния съд, Аз съм възразил пред ВЪРХОВНИЯ КАСТРА-ЦИОН-ЕН-СЪД, както 
и до Главния прокурор на България Борис Велчев, но той си обича кокошките и не ми отговори. Мъж на ме-
сто, Мъж като лайно на дъждъ! Срещу този изрод съм писал доста много след убийството на моят племенник 
Любомир Георгиев Ценов в кантората на бул. Христо Ботев в София между 15 – 17 март 2010 г.. Отговори от 
изрода главен прокурор Борис Велчев и Сотир Цацаров, следствен отдел, министър председател мутрата 
Бойко Борисов и неговия „сол ташак шестак“ учил и работил задочно в МВР – ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ – С 
ШЕСТТЕ АПАРТАМЕНТА И СЕДМИЯ С АСАНСЬОРА И ХЕЛИКОПТЕНАТА СТОЯНКА. Няма давност за 
престъпленията и горните маймуни трябва да знаят това, а и сегашният прокурор каза нещо по-горе за прес-
тъпниците вършили престъпления в миналото. ЩЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕ ПУТКА ЗА ПЕПЕЛ, /казва Българския 
народ/ ЩЕ И ТУРИМ ЖАРАВИНА ДА СЕ ИЗ-ПИЧЕ ! 

След като мина Върховния съд, който не чете, а потвърждава, това което му се поднесе от долу. Гор-
ните съдии не разсъждават, те са вече корумпираната маса, която дава пример за под-държание. Ето така 
започва разложението на държавата от главата. Разврата в римското държавническо общество води до 
разпада на Империята. При нашите условия сега се наблюдава същата тенденция от новите ГОСПОДАРИ 
НА БЪЛГАРИЯ, който нещо закъсаха с искането за разглеждане на престъпната приватизация.
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ПРОКУРОРЪТ ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ ФЕЛЧЕВ ОБЯСНЯВА ПРЕД ТЕЛЕВИЗИЯ „АЛФА“, КАКВИ 
МЕРЗОСТИ Е ВЪРШИЛ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИВАН КОСТОВ, А И ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР СТО-
ЯНОВ ДА МУ ОСТАВИ ДА ЧЕТЕ ДОКЛАД, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАТИ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР 
ЗА ПРЕСТЪПНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ОЩЕ МНОГО ПРЕЧКИ СА ПРАВИЛИ. НЕКА ВИДИМ СЕГА ГЛАВ-
НИЯ ПРОКУРОР ГЕШЕВ, КАКВО ЩЕ НАПРАВИ С ТЕЗИ МИЛИАРДЕРИ ОЛИГАРСИ – ОТДЕЛЯЛИ ОТ 
ЗАКУСКИТЕ СИ, ЗА ДА НАПЕЧЕЛЯТ ТЕЗИ БОГАТСТВА, ОГРАБВАЙКИ ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ 
НАРОД СТРОИЛ С МНОГО ТРУД БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА. АЗ МНОГО ПЪТИ СА ПИСАЛ ПО СЪЩИЯ 
НАЧИН И ОЦЕНЯВАМ ДОСТОЙНСТВОТО НА ПРОФЕСОР НИКОЛА ФИЛЧЕВ, КАТО ЧЕСТЕН БЪЛГА-
РИН, КОЙТО ГО ОМАЗАХА С МНОГО КАЛ, ТЕЗИ ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА ВЪРХУШКА, ОГРАБИЛИТЕ 
БЪЛГАРИЯ !

Ще споделя мимоходом, че съдията Борислав Самоковски – ВРАЦА, с който бяхме преди добри друга-
ри, дори бяхме в един процес от една катастрофа след като стана властен съдия се оказа, че злоупотребил 
със служебното си положени от лакомо си дупе – КРЪВ СЕРЕ,… но същия този се е подписал на един 
документ без да ме викат в окръжния Съд в Съдебно заседание и те са писали и не знаят какво са подписали 
ПО КОЕ ДЕЛО, Аз не съм се жалвал пред тях в Окръжен Съд Враца. От този период на разследване около 
Борислав Самоковски е имало и друг съдия във Враца, който са го прикрили в неговия ламтеж за подкупи ! 
Ха дано открием коя е тази маймуна от новата демокрация на Враца.

Да се върнем на факта, че Аз съм търсил правосъдие в „Европейски Съд за Правата на Човека – 
Стразбург“ от там ми отговориха „ДОБРЕ“ и след това след месец ми съобщават в Швеция, че делото се 
прекратява, защото не съм им изпратил копие от решението на Върховния съд – София. Аз съобщавам, че 
съм чел това решение и трябва да съм го пратил, но се оказва, че не съм го пратил щом като ми връщат 
отговор – КРАЙ НА ПРАВОТО – ИДИ ДОКАЗВАЙ ?!

Ето тука вече се замислям, че може би след като съм изпратил копие до „Европейски Съд за Правата 
на Човека – Страсбург“ от това решение във второто ми послание – АРХИВНАТА ЕДЕНИЦИ № 1300 / 
2005 да е скрита и изчезнала от АРХИВА НА ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА, щом като не е заведен в АРХИВ НА 
ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА ! Главни прокуроре Гешев, ще ми отговориш ли?

ТЕЗИ ДНИ ПРИСТИГНА ЕДНА ИНФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВО, ЧЕ 
ДЖОРЖ СОРОШ Е БИЛ ПОДКУПИЛ И „Европейски Съд за Правата на Човека – Стразбург“, А ТОВА ОЗ-
НАЧАВА, ЧЕ АЗ КОЙТО ПИША СРЕЩУ ЮДЕЙСКИТЕ СВИНИ И ДЖОРШ СОРУШ ТОЙ И ПЛАТЕНИТЕ 
БЪЛГАРО-ЕВРОПЕЙСКИ СВИНИ СА МЕ ОТРЯЗАЛИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И ИМА РАДОСТ В 
БЪЛГАРСКИЯ СЪД И ПРОКУРАТУРА, ЗА ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВЪРШАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СЛЕД 
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, КАКТО ВЕЧЕ ПОКАЗВАМ, ЧЕ МИ Е ИЗЧЕЗНАЛО ДЕЛО № 1300 / 2005 И ГО НЯМА В 
АРХИВА, КАКТО И АРХИВНАТА ЕДИНИЦА № 10080 ОТ ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ – ВРАЦА. ТОЗИ АРХИВ 
ВИНАГИ Е ПРЕДОСТАВЯН В СЪДА С ДОКУМЕНТ И Е ВРЪЩАН С ДОКУМЕНТ И АЗ СЪМ ГО ИЗИСКАЛ С 
ДОКУМЕНТ И МИ Е ПРЕДОСТАВЯН ДА ГО ВИДЯ И ВЗЕМА КОПИЕ ! ИМА ОБАЧЕ ПРОПУСКИ !

Ето, започвам да обяснявам следващия етап от СЪДЕБНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС 
С ИМОТА НА ЛОЗЕТО НИ, като след отказа на „Европейски Съд за Правата на Човека – Стразбург“, 
Аз завеждам дело в Районен съд Враца и една съдебна маймуна Емил Кръстев, чиято майка струва ми 
се беше Окръжен прокурор и по нейно време и идването на Камелия Младенова като прокурор изчезва от 
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА МОЯТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО ИЗЧЕЗНАЛАТА ТРУДОВА КНИЖКА ОТ 
УЧИЛИЩЕ „ИВАН НИВЯНИН“ СЛЕД ИЗЛИЗАНЕТО МИ ОТ ЗАТВОРА 1988 г. АЗ СИ ПРЕДАДОХ ДОКУ-
МЕНТАЦИЯТА, И СЛУЖЕБНИ МАТЕРИАЛИ СЛЕД ИЗЛИЗАНЕТО МИ ОТ ЗАТВОРА, КОЙТО СЪМ ПОЛЗ-
ВАЛ В УЧИЛИЩЕ „ИВАН НИВЯНИН“ И ТАКА НЕ МИ БЕШЕ ВЪРНАТА ТРУДОВАТА КНИЖКА, ЗА КОЯ-
ТО ЗАПОЧНАХ СЪДЕБЕН СПОР И СЛЕД ПРОМЕНИТЕ 1990. ПРОБЛЕМЪТ СЕ ПОЯВЯВА СЛЕД 1992 
ГОДИНА, КОГАТО ПРОКУРОР СВЕТЛА ГЕНОВА Е ИЗГОНЕНА КАТО БИВШ „ДОНОСНИК НА ДС-ТО“, 
НО ТЯ ИМА РАЗГОВОР С МОЯТ АДВОКАТ АНГЕЛ СОКОЛАРСКИ ПО ВЪПРОСЪТ С ТРУДОВАТА МИ 
КНИЖКА И ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕДАТ, НО НЕ ГИ ПРОВЕЖДА ПОРАДИ ПОД-
ГОТВЯЩИЯ СЕ ТОГАВА ЗАКОН ЗА СЪДИИ И ПРОКУРОРИ. СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ НА ЗАКОНА И СМЯНАТА 
НА ПРОКУРОР СВЕТЛА ГЕНОВА ДОКУМЕНТАЦИЯ ИЗЧЕЗВА, ЗА КОЕТО ДОБРО ДЕЛО ПРЕДПОЛА-
ГАМ, ЧЕ ИЗВЪРШИТЕЛ Е КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ТРИФОНОВА... ВЪ СФЕРАТА НА ДОПУСТИМИТЕ 
ПОДИГРАВКИ СЪМ НАПИСАЛ, че „Другият предполагаем престъпник“, който съм назовал е Шведския 
Крал Карл 16-ти Густав, който беше идвал в България на разменни гостувания и той е тайно пристигнал във 
Враца и е откраднал или изкупил цялата документация и е казал „ТОЗИ ГРАЖДАНИН Е НАШ ШВЕДСКИ 
ГРАЖДАНИН И НИЕ ЩЕ МУ ДАДЕМ ПЕНСИЯ“, както и стана, но от Европейските юдейски курвенски бюра 
пращат във Враца депеша в 2018 година и врачан-СКИ НАП искат за два месеца да събера трудовия си 
стаж, че да ме пенсионират в България след девет /9/ години пенсионер в Шведското Кралство. Тия хора 
трябва да са ШАШАВИ ИЛИ ПОШАШАВЕВАТ ОТ ЮДЕЙСКИ ИНСТРУКТАЖИ, за да ме мислят, че Аз ще 
се хвана на техния БЕЗ-ПРАВЕН шашавлък! Аз обаче обичам правото и закона и заведох дело и обясних 
тези глупости, който ми направи моята бивша лирическа възбудителка – зам. окръжния прокурор КАМИ-А, 
и МЛАДЕНОВА, че тя е основен човек от изчезването на документацията, която бях завел срещу другарят 
Жельо МРЪСНИШКИ Желев – ПРЕСТЪПНИЧЕСКИ и Врачански съдии и бивша полицейщина в лицето на 
неразкрития горен „агент“, който работи сега под прикритие за изчезналата моя „ТРУДОВА КНИЖКА“. Аз 
трябва да я получа лично с подпис по закон. 

ТУКА ЗАПОЧВАМЕ ДА РАЗСЪЖДАВАМЕ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА НАД 4000 БЪЛГАРСКИ ГРАЖДА-
НИ, НА КОИТО НЕ СА ОПОВЕСТЕНИ ДОСИЕТАТА ОТ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ 
ДА РАБОТЯТ В „ИМЕТО НА НОВИТЕ ГОСПОДАРИ“, ЗАЩОТО АКО НЕ РАБОТЯТ ЩЕ ИМ ОТВОРЯТ 
ДОСИЕТАТА ДА СРАМУВАТ, НО ТЕ СА ЗАПИКАЛИ ОЧИ! Доктор Петър Берон приживе беше написал за 
Желю, че е престъпник. Та съдех Президента на България - ЖЕЛЕВ, а врачанските прокурори се хвърлят 
на амбразурата да спасят престъпника „през-и-дент“ Желю Жалки. ТОВА ДЕЛО, КОЕТО ЗАВЕДОХ С ИСК 
Е ОТ 2018 И ТО СЕ НАМИРА НЯКЪДЕ В АПЕЛАТИВНИЯ СЪД „ И НЯМА КАРАЙ И НЯМА КРАЙ НА ШИР 
И ДЛЪЖ --- ЕХО, ЕХО“, ПЕЕ ГЮРГА ПИНДЖИРОВА ОТ СТАРИТЕ ЛЕНТИ … Сега сме нова демокрация, 
роби на ционизма с бази на САЩ и НАТО в подготовка за война, КОЙ ТИ ГЛЕДА ПРАВА, КАКТО НЯКОГА 
ЗАПАДА ЛАЕШЕ ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА !

След това лирическо отклонение да си продължа за заведеното дело в 2008 Г. до Врачански Районен 
Съд, където съди-Я-та Емил Кръстев по СТАР ОБИЧАЙ си седи в сексуалния кабинет и си играе с топките 
мини тенис МЕЖДУ КРАЧОЛИТЕ... Той мисли без да ме вика да му обясня в открито „съд-Е-бно“ заседание, 
какви са постулатите на ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, и той решава по указание на горния началник другарката 
НАДЯ ПЕЛОВСКА – ДИКОВСКА, да ми пише едно определение с право да обжалвам и Аз го обжалвам до 
ОКРЪЖНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ и от там имам подобен отговор с право да се жалвам на Върховния СЪД.

ТОЗИ ПЪТ НЕ МЕ КАСТРИРАХА, А МИ ОТГОВОРИХА ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪД СОФИЯ, ЧЕ ИМАМ 
ПРАВО НА СЪД И МЕ ПРАЩАТ В БЕРКОВСКИЯ СЪД, КЪДЕТО ИВАН ВАЗОВ СИ Е ДОСТАВЯЛ МЛАДИ 
ЖЕНИ ЗА УДОВОЛСТВИЕ В КАРУЦАТА НА СЪДА … 

Берковският съд на ВЪТРЕШНО ПАРТИИНО ЗАСЕДАНИЕ ОТ ЕДИН ЕДИНСТВЕН „ЧЛЕН –ХУЙ“, съ-
дията, решава нещо и ми праща отговор по електронната поща до Швеция, за да се жалвам в КУТЛОВО –  
ФЕРДИНАНД-МИХАЙЛОВГРАД-МОНТАНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД И АЗ СЕ ЖАЛВАМ. От този Окръжен съд 
получавам отговор, че жалбата ми се ПО-връща отново в Берковския съд и от там ми отговаря пак една гос-
пойца – ПОЧТИ ТЪПА КОЛКОТО оня предния гост-поец, който го пратиха във Враца и ТОЙ ми прави номера 
по други дела. Аз отговорих на другарката съдия и обяснявах и на нея правото и кривото и пратих ОТГОВО-
РА с електронна поща ИСКА СИ ДО МОНТАНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД – ТЕ ВЕРОЯТНО СА ГО ПРАТИЛИ В 
ЩАТА МОНТАНА – САЩ, ЗАЩОТО ЧАКАМ ЕДИНАДЕСАТА /11 / ГАДИНА ЗА ОТГОВОР ОТ ТАМ ! ТОВА 
СЕ КАЗВА ПРАВНА БЪЛГАРСКА хУЙ-УПРАВИ-Я … /ХУЙНЯ ПО СТАРО-БЪЛГАРСКИ – НОВО РУСКИ 
ЕЗИК/., ЗА ДА Я ЧЕТЕ ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ И ДА МИСЛИ, КАК ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ПРАВОТО 
МИСЛЕНЕ ПО ЗАКОН И КОНСТИТУЦИЯ В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН, КОЙТО Е СЪДЕН В 
„ИМЕТО НА НАРОДА“ !

АЛО ПРЕЗИДЕНТЕ РАЗБИРАШ ЛИ КАКВО ПРАВОСЪДИЕ ИМАМЕ ИЛИ АЗ СЪМ СПЕЦИАЛЕН ЕЛЕ-
МЕНТ ДА ИЗПИТВАМ ПРАВОТО В БЪЛГАРИЯ НА СОБСТВЕНИЯ СИ ГРЪБ ! НАРОДА КАЗВА „ЕБИ 
УЧИ, УЧИ ЕБИ Е ДО ВРЕМЕ“

През това време 2009 – 2010 Аз се усъмних в ПРАВОТАТА НА ПРАВНАТА МИСЪЛ и реших да проверя 
в Поземлена Комисия Враца, като ми се даде архивната единица № 10080/ 24.03.1992 г. и от там получих 
писмо, че не съм никакъв по делото с майка си, която е завела архивната единица и най накрая ми обясниха, 
че АРХИВА ГО НЯМА ВЪ ХРАНИЛИЩЕТО НА ВРАЧАНСКОТО КМЕТСТВО. Пак протестирах срещу тази 
„демократична – руска „ХУЙНЯ“ ! Президент,е как и къде да търся архива си, но ти тогава не си президент, а 
предните президенти ме гледаха у гъзо да търсят рошковци … ?

ЕТО СЕГА ПИТАМ НОВИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР, КАК СТАВАТ ТЕЗИ РАБОТИ ДА МИ ИЗЧЕЗВА АР-
ХИВА НА ИМОТИТЕ !? ПИТАМ ТЕ ПРОКУРОРЕ, ЗАЩОТО ПО-ДОЛНИТЕ ПРОКУРОРИ МИ ОБЯСНЯВАТ, 
ЧЕ НЯМА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ТЕ НЕ МИ ДАВАТ ДА ВЗЕМА КОПИЯ ИЛИ ДА СЕ УВЕРЯ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ 

СЕ НАМИРАТ НА ПРАВИЛНО МЕСТО В МОНТАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ИЛИ СА В АРХИВА НА ПОЗЕМ-
ЛЕНА КОМИСИЯ ВЪВ ВРАЧАНСКОТО КМЕТСТВО?!.

Времето е този фактор, който разкрива престъпленията, когато няма желание ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИ-
ТУЦИИ да служат на Закона, Конституцията, гражданина и Българския народ.

Сега ще се подкрепя с една информация, в която се обяснява какво престъпление върши МЕЖДУНА-
РОДНИЯ ЮДЕЙСКИ ПРЕСТЪПНИК Джордж Сорос, който плаща и купува съдиите в „Европейски Съд за 
Правата на Човека – Стразбург“ и по този начин се създават пречки в Българската държава. Вече писах за 
една от историите на този съд и връщането на документите ми, а Те не изчакват да се уточним, да изпратя 
нови копия. Това е периода при който Аз си търся правото, а ЮДЕЙСКАТА СВИНЯ – УБИЕЦ НА ДЕМО-
КРАЦИЯТА ДЖОРДЖ СОРОШ КУПУВА „Европейски Съд за Правата на Човека – Стразбург“. АЗ СЪМ 
ПРЕДСТАВИЛ В 2017 ГОД. ЧЕТИРИ ДЕЛА ДО „Европейски Съд за Правата на Човека – Стразбург“ и ми 
отговориха юдейските свини с отказ. ЕТО СТАТИИТЕ:

Cянката на Джор-
дж Сорос се прости-
ра върху номинаци-
ите за нови съдии в 
Европейския съд за 
правата на човека в 
Стразбург, написа 
френското издание 
„Valeurs“.

Според издани-
ето, основателят на 
Отворено общество 
лобира за свои хора 
в съда за правата на 
човека. Както пише 
изданието, цитирайки 
познавач на отноше-
нията в Съда в Страс-
бург, „Сорос инвести-
ра в малки държави, 

тъй като гласът им в обществените организации тежи толкова, колкото и гласът на големите като Франция 
и Германия например, а така е по-лесно да влияе на важни решения“. Тази година трябва да бъдат избрани 
кандидати от Норвегия, Турция и Албания. Според „Valeurs“, двама от тримата кандидати на Албания са 
заемали важни позиции в мрежата на „Отворено общество“. Организацията е инвестирала 130 милиона 
евро в Албания през последните 25 години. Според цитирания източник на “Valeurs”, „Отворено общество“ 
контролира редица филиали и организации като Human Rights Watch или Amnesty International. 

Европейският съд за правата на човека има 47 съдии, по един от всяка страна-членка на Съвета на 
Европа. Според изданието, в момента от избраните съдии близки до Сорос са например българинът Йонко 
Грозев, избран през 2015 г., хърватката Ксения Туркович, избрана през 2013 г. и румънката Юлия Антоне-
ла Моточ. Всички те са работили или в „Отворено общество“ или в организации близки до фондацията на 
Сорос, завършва изданието.

АЗ МНОГО ПЪТИ СЪМ ПИСАЛ СРЕЩУ ПЛАТЕНИЯ ЮДЕИСКИЯ БЪЛГАРСКИ ПРЕСТЪПНИК ЙОН-
КО ГРОЗЕВ И ЕТО СЕГА СИ ДАВАМ ОБЯСНЕНИЕ, ЗАЩОТО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ЗА ПРАВАТА НА 
ЧОВЕКА МИ ОТГОВОРИ МРЪСНИШКИ В ШВЕЦИЯ НА ЧЕТИРИ ДЕЛА ПОДПИСАНИ ОТ БЪЛГАРСКИ 
КУРВИ, А НА ЕДНО ОТ ТЯХ СЕ Е ПОДПИСАЛ И ЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КУРВА – МЪЖ ОТ „Европейския 
съд за правата на човека“. ТЪРСЯ ПРАВАТА СИ ПО ЧЕТИРИ КАЗУСА, КОЙТО ПРЕДСТАВЯХ И ПРЕД 
ТОГАВАШНИЯ БЪЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ РОСЕН ПЛЕВЕЛ-ЛИЕВ, А ТОЙ Е ЗАСИРАЛ ИСКОВЕТЕ МИ. 
КАКТО СЕГА ОТЛЕЖАВАТ ИСКОВЕТЕ МИ В АПЕЛАТИВНИ СЪД. НА КОЙ ДА ВЯРВАМЕ И ДА ТЪРСИМ 
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ! ЕТО, ЗАЩО НИ Е НУЖНА НОВА КОСТИТУЦИЯ – ПРЕЗИДЕНТЕ НА БЪЛГАРИЯ 
РУМЕН РАДЕВ, РАЗБИРАШ ЛИ КАКВО ТИ НАПИСАХ. ТИ НА КОГО СЛУЖИШ ? ТОГАВА ТВОЕТО МЕ-
СТО Е В КАЗАНА С ПАЗАЧ И ПИСАЧ – Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ – ЗА ОТЕЧЕСТВОТО РАБО-
ТИМЕ БРАЙНО – ЦИТИРАХ ЛЕВСКИ ДЕТО ХОДИШ НА ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ПАМЕТНИКА МУ, И АКО ТИ 
НЕ ЖЕЛАЕШ ДА РАБОТИШ И СЛУШАШ И СЛУЖИШ НА ЧУЖДИТЕ ГОСПОДАРИ КАТО ЮДЕЙСКАТА 
СВИНЯ ДЖОР СОРОШ, КОЙТО ОГРАБИ – ОЩИПА И БЪЛГАРИЯ И ПОСЕГНА НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, 
НО НЕ УСПЯ ТАМ, НО РАЗОРИ МНОГО ДЪРЖАВИ С НЕГОВИТЕ ФИНАНСОВИ ДЕЙСТВИЯ. ПРЕЗИДЕН-
ТЕ, ТРЯБВА ДА ТИ ПОКАЖЕМ ЧЕР-ВЕН КАРТОН ! „ШИН ФЕЙН“, КАЗВАТ ИРЛАНДСКИТЕ БОРЦИ, „НИЕ 
САМИ С ОРЪЖИЕ ПРИ НОЗЕ В БОРБАТА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ“ НА СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ В БОРБАТА 
СИ ЗА СЪБИРАНЕ С РЕПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ В ЕДНО ЦЯЛО. СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ СА БОРЦИ В ТАЗИ 
ТИТАНИЧНА БОРБА ЗА СВОБОДА “НАРИЧАНИ ОТ ЗАВОЕВАТЕЛЯ ВЕЛИКО-БРИТАНСКАТА КОРОНА, 
КАТО ТЕРОРИСТИ … 

СЛАВА НА ГЕРОИТЕ ПАДНАЛИ ЗА СВОБОДАТА НА МАКЕДОНИЯ … СОЛУН Е СТОЛИЦА НА МА-
КЕДОНИЯ, СЕ КАЗВА В ПОСЛАНИЕТО НА ГРЪЦКИТЕ ПАТРИОТИ ! ИДЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ И КАК ЩЕ ГИ 
ПРЕВЗЕМЕТЕ … ?

Скандални разкрития за корупция, Сорос и 100 съдии в ЕСПЧ Депутатът от Евро-
пейския парламент Николас Бей нарече публикуваните данни “наистина ужасяващи”.

Френското из-
дателство Valeurs 
actuelles публику-
ва резултатите от 
своето разслед-
ване за връзките 
на Европейския 
съд по правата на 
човека (ЕСПЧ) със 
структурите на 
американския ми-
лиардер Джордж 
Сорос, предава 
EA Daily. Оказва 
се, че в периода 
от 2009 до 2019 
година, 100 съдии от ЕСПЧ са били свързани с неговия фонд “Отворено общество” или директно, 
или чрез свързани структури. 

Тази публикация беше коментирана от депутата от Европейския парламент Николас Бей, който 
нарече публикуваните данни “наистина ужасяващи”. Според него дългосрочната стратегия, разра-
ботена от “филантропа” Сорос, с помощта на подобни фондове, му е осигурила такова влияние, на 
което много държавни ръководители могат да завиждат. Още по-далеч в оценката си отиде лидерът 
на партия “Национално обединение” Марин льо Пен. В „Туитър“ тя обяви, че Франция трябва да 
спре да изпълнява решенията на ЕСПЧ. “Свободната държава трябва да действа срещу тези недемо-
кратични манипулации!” - написа Марин льо Пен. Тя призова френския президент Еманюел Макрон 
да обърне внимание на ситуацията и да задължи Касационния съд и Държавния съвет на страната 
отсега нататък да спрат да вземат предвид становището на ЕСПЧ.

Драги Другарю, Гражданин Районен Съдия,
Гражданино Президент на България Румен Радев, Почитаеми главен прокурор Гешев
Представих Ви първата уводна част на моят ИСК, който депозирам във в-к „ВРАЧАНСКО СЕКИРЧЕ“ и 

го разпространявам за „ГЛАСНОСТ И ПЕРЕ-С-ТРОЙКА“. След това ще заведа ОТНОВО цялата документа-
ция по престъпното решение на Поземлена комисия Враца, за да даде наследствения имот на дядо ми на 
един от наследниците без да има представен документ за собственост. Не бих желал да бъда разиграван 
толкова много пъти от РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА и желая да се съобразите с НЕ-изнесените до сега истории, 
който ще подкрепя с документи за достоверност !

С добри чувства – ЗА БЪЛГАРИЯ !
Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ

3 март 2020 – За този ден „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“ 
се е борил моят дядо, като ученик от Априловската гимназия със своите 
съученици на „Шипка – Свети Никола“


