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ПОМНЕТЕ „9 ЮНИ 1923”, ПАЗЕТЕ „9 СЕПТЕМВРИ 1944”, 
НИЕ ИДВАМЕ ДА БИЕМ ВЪ НОВАТА НИ ДЕМОКРАЦИЯ - 2019

Стефанъ Д-ръ Димитровъ ЧолаковъЧрез Президента на България Румен Радев – 15.06.2019 
ДО РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА 

СРЕЩУ ЗАМ. КМЕТА НА ГРАД ПРАВЕЦ И ТРИМА ОХРАНИТЕЛИ ОТ КМЕТСТВО, БАНКА 
И ДРУГИ НАПАДАТЕЛИ НАД МЕН НА 14 ЮНИ 2019 В ГРАД ПРАВЕЦ
До свидетел - Полицейския инспектор от РПУ- Правец разпитвал ме по инцидента
ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОТО – ДАНИЕЛ КИРИЛОВ
ДО ВЪРХОВНАТА ПРОКУРАТУРА – СОТИР ЦАЦАРОВ
ДО МВР МИНИСТЪР – МЛАДЕН МАРИНОВ
ДО ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА – ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

КОПИЯ Дискриминеринг Омбудсман Мая Манолова
До Българската Медийна общественост и Форуми

Till Statchef Kung Carl XVI Gustaf 
Pensionsmyndigheten
Växjö Åklagare
Växjö Tingstätt
Politisk Polis - Se Po
Regeringen - Stefan Löven

Till European Parliament 
European Commission of Human Rights - STRASBOURG.

ЖАЛБА ДО РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА 

Från - Stefan Tcholakov, Raina Knjagina 20 A-12, 3000 Vraza - BULGARIEN
Стефан Димитров Чолаков, ул. Райна Княгиня № 20, А-12, 3000 Враца – БЪЛГАРИЯ

ДРАГИ ГРАЖДАНИНО, РАЙОНЕН СЪДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА,
Представям Ти се със следващата ЖАЛБА, чрез Президента на България Румен Радев, на който 

докладвам, като Главно-командващ и ръководител /ДЪРЖАВЕН ГЛАВА/ на Република България и въ 
допълнение на други държавни служители, който трябва да спазват Законите и Конституцията на Репу-
блика България, а в този случай ще трябва да се съобразяват и с международни договорни задължения 
на страните от Европейския Съюз, на която сме член-ОВИ! Аз съм гражданин и на Кралство Швеция и 
Евро-ПЕЙ-ския Съюз с център Брюксел !

Драги Президент-е, на България Румен Радев,
По време на дежурството, в което Ти беше на приятелско посещение в Братска Унгария въ разго-

вори с министър Председателя Виктор Орбан и президента Янош Адер беше извършено нападение от 
зам.кмета на Правец, над гражданина Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ при аранжиране на снимки 
С ПАМЕТНИКА НА ДРУГАРЯТ „ДИОГЕН” на площада пред кметството. След това стана един срамен 
инцидент от нападение на глутница подготвени ОЗВЕРЕНИ за случая лица ръководени от охранители 
на кметството и банка, а твърде възможно е и подготвено от политическата мафия защитавана от 
полицията на България. Побоят беше извършен на 14 юни 2019 година в чест на 96 години от славния 
фашистки „9-то юнски преврат от 1923 година” с убийството на законния Български Министър Пред-
седател Александър Стамболийски и неговия брат ! РАПОРТ ДАДЕН !

Гражданино Президент е на България Румен Радев,
Аз може да съм бездарен „поемо – писец”, но съм се опитал да отразя преживяното въ рими, като 

една страна от моят мироглед и го представям пред Теб, Съда, твои –ТЕ колеги от управлението на 
България и пред „Негово величество Българския народ – ИЗБИРАТЕЛЯ, който Ви избира, за да му 
служите вярно или не-вярно. Действията ще определят истината! Ето моето „песно-пение”:

КМЕТ ГЕРОЙ ОТ ПРАВЕЦ …
По случай, 96 години от убийството
На Александър Стамболийски – 14.06.2019

Да живее правешкия кмет „герой”
Защитил с гърдите философа Диоген с фенер
С „Атака” тръгна срещу врагът „ста-ен”
Никой няма да се снима с него, защото е свещен !

Фъснах му на този джендър малко от лютивия си спрей
И побягна уплашено злодея му злодей
Храбрец се прави копилето му със власт
И усра се вой-на от Люле Бур-газ у газ …. !

Но, джендарите правешки охрана
Събраха са кат вълчици в глутница гол-яма
Полиция викнали за ред и правоти
И почнаха да БИЯТ ме без ред, за да се посера …

Строшиха апарата ми що снимах се с Диогена
Откраднаха ми картата със снимките за спомен
Рипаха ми на гърдите като чуми
И изчезнаха пред полицията като шушу-миги !

Президент е, Радев на родната България
Ние сме народ на Република забравена отдавна
Награди ги тези герой смели за побоя
С, Диогена търсим „човека” от „Народа”… !

На джендар кмета траверсит
Награда „Кур със брада” да му закач-ИШ
И прати го на кур-витюра Фандъкова за помощ 
„Атака” са се снимали със Левски срещу „педе-РАСИ” !

Гол-ЯМА, олели-Я стана с мен и Диогена
Казах му „Нощем трябва да търсим Човека – ДИОГЕНЕ …!”
Денем бият новите ни „демократи” юди
Ха-леле-УЙЯ, за Всеки, и на Веки, „СВОБОДАТА САНЧО Е ХИМЕРА!” …

Стефанъ Д-ръ Димитър Чолаковъ – Село-то, ГРАД „Правец” - Врачанско

14 юни 2019 – В памет на убития Български Министър Председател Александър Стамболийски 
на СЪЩИЯ ДЕН 1923 ГОДИНА с неговия брат в родната им къща в село Славовица, а с кръвта им са 
размазали стените, за да се помни юдейското бестианското варварство извършено от „Славните” войни 
бандити „МАКЕ-ДОНЦИ” от армията на генерал Протогеровата. Той е гъзо лизеца на царя Борис Трети, 
който е убивал с македонските банди Българи-ТЕ ! Те убиваха след преврата на 9 юни 1923 – защото 
„НАРОДЪТ ВЪСТАНА!”, написа Гео Милев срещу фашисткото престъпление над българския народ и 
него го убиха, защото имал едно око, което виждало много ! Антон Страшимиров остави стиха : „КЛА-
ХА НАРОДА, КАКТО И ТУРЧИН НЕ ГО Е КЛАЛ!”- /СПОРЕД НОВИТЕ ЮДЕЙСКИ ИСТОРИОГРАФИ 
В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ИМАЛО ЮДО-ТУРСКИ КЛАНЕТА ВЪПРЕКИ НАД 40 НАРОДНИ ВЪСТАНИЯ И 
СЛЕД ТЯХ Е СЛЕДВАЛ ГЕНОЦИДА, С ЮДО ТУРСКО ПРИСЪСТВИЕ. ИМАЛО Е И КЪРДЖАЛИИСКИ 
НАБЕЗИ В БЪЛГАРИЯ НА ПОГРОМИ И СЕГА НИ НАБИВАТ ЮДЕЙСКИ ИДИОТЩИНИ, ЧЕ ВСИЧКО 
СИ Е БИЛИ ХУБАВИЧКО И СМЕ ДРУСАЛИ ТУРСКИ МААНЕТА, А ДЕЦАТА СА ГИ ВЗЕМАЛИ ЗА ЕНИ-
ЧАРИ, КАКТО СЕГА СОЛОМОН ПАСИ – КОМАТ-И-СТО ПО БАЩИНА И ДЯДОВА ЛИНИЯ НАПРАВИЛ 
СЕ НА БОРЕЦ ЗА СВОБОДА И ЛАПАЛ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПРИВИЛЕГИИ НА АКТИВЕН БОРЕЦ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА И НАКРАЯ ПРЕДАЛ БЪЛГАРИЯ С ПСЕТО – ЛЪЖЕЦА ОТ 
МАДРИД СЕМИОН БОРИС ФЕРДИНАНД САКС КОБУРГ ГОТСКИ ОГРАБИЛ И РАЗПРОДАЛ БЪЛГА-
РИЯ – ХАЛЕЛ-УЙЯ !/ 

Приказката беше за Антон Страшимиров, което го съдиха „фашистките демократи”. НО, на 09.09. 
1944 год., някой от народа отмъсти за убития Александър Стамболийски. И, така се продължава с „ДЕ-
МОКРАЦИЯ-ТА”, за да се граби и убива Българския народ от „ЧУЖДИ ЯБАНДЖИИСКИ ПСЕТА НА ЗА-
ПАДНИТЕ ПОСОЛСТВАТА С НОВИ УКАЗАНИЯ ЗА РОБСТВО!” Да живее новото робство на военно –  
милитаристическия съюз „НАТО”, който не е избран от Българския народ с Референдум. Сега отново 
ще бъдем пушечно месо в създаващата се трета световна война. 

САЩ – ПРЕЗИДЕНТА ДОНАЛД ТРЪМП ОТХВЪРЛИ МИРНИТЕ ДОГОВОРИ „САЛТ-1, САЛТ-2” 
НА 17 ЮНИ 2019, А РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ОБЯВИ „ОГЛЕДАЛЕН” ОТГОВОР НА 18 ЮНИ 2019 
И ТЕ ПРЕКРАТИХА ДОГОВОРЪТ, КОЙТО Е ПОДПИСАН ПРЕДИ 40 ГОДИНИ. 

На мен ми остана единствения спомен, че някога съм ги подкрепял в името на мира и в тази чест 
показвам двете телеграми пуснати до посолствата на САЩ и СССР в София. Мой мил спомен по 
пътя на МИРА минал през затвори и гонения, като емигрант и шведски гражданин. ТОЧНО ПРЕДИ 40 
ГОДИНИ НА 19 ЮНИ 1979 ВЪВ ВИЕНА БЕШЕ ПОДПИСАН ПЪРВИЯ ДОГОВОР “САЛТ - 1”. АЗ ГО 
ПОДКРЕПИХ - СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ - ВРАЦА - БЪЛГАРИЯ 

ТОВА Е ДОКУМЕНТ, ЧЕ СЪМ ИЗПРАТИЛ НА ПОСОЛСТВАТА НА САЩ В СОФИЯ И СССР 
В СОФИЯ ЕДИН ЕДНАКЪВ ТЕКСТ ЗА МИР И ОЩЕ ТОГАВА СЪМ ИМ ПРЕДЛОЖИЛ НА ДРУ-
ГАРИТЕ ПОДПИСВАНЕТО НА „САЛТ-2” И ТЕ СЕ ВСЛУШАХА В МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ГО 
ПОДПИСАХА! НА ОБРАТНАТА СТРАНА ИМА ПЕЧАТ НА ПОЩЕНСКАТА СТАНЦИЯ ОТ СЕЛО 
ДУРАН-КУЛАК ! 

СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ
19 ЮНИ 2019 - ВРАЦА - БЪЛГАРИЯ
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СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ - ВРАЦА - 4953 - tcholakov.stefan2@gmail.com 17 Юни 2019, 22:55 --

- НЯКОГА В 1960 ГОДИНА ДРУГАРЯТ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ХРУСЧОВ БЕШЕ КАЗАЛ НА ВЕ-
ЛИКА БРИТАНИЯ СТИГАТ ЧЕТИРИ ТЕРМО-ЯДРЕНИ БОМБИ… КОГАТО СЕ ПОДПИСАХА “САЛТ- 1 
И САЛТ - 2” / АЗ ПОДКРЕПИХ ТЕЗИ ДОГОВОРИ И СЪМ МОЖЕ БИ ЕДИНСТВЕН БЪЛГАРИН …/ СЕ 
РЕШИ ОТ 15000 ЯДРЕНИ БОЙНИ ГЛАВИ ДА СЕ НАМАЛЯТ ДО КЪМ 5000 И ГО НАПРАВИХА, НО 
ОТ 10-НА ГОДИНИ СЕ ВЪРНАХА ОБРАТНО НА ЦИФРАТА 15 000 ..... С ТЕЗИ БОМБИ МОЖЕ ДА СЕ 
УНИЩОЖИ ЗЕМЯТА 10 ПЪТИ ----- ЕВРЕИТЕ НА ЧЕЛО СЪС СОЛОМОН ПАСИ ДА СИ ПОДГОТВЯТ 
БЕЛИТЕ ЧАРШАФИ, ЗАЩОТО ТЕ НАЙ-МНОГО ПИЩЯТ ЗА ВОЙНА - СМЪРТ НА НАТО И САЩ БАЗИ 
В БЪЛГАРИЯ - СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ

Прочети повече в 
Blitz.bg: - https://blitz.bg/ikonomika/borisov-ss-strakhotna-finansova-novina_news680001.html
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/06/18/3926470_stanovishte_proektut_na_

danail_kirilov_e_zaplaha_za/

ДРАГИ ГРАЖДАНИНО РАЙОНЕН СЪДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА,
След това въведение нека представя своята ЖАЛБА – КАЗУС пред Българския Съд, горе посоче-

ните държавници и „Негово Величество Българския народ”. Той има право да знае истината и да 
бъде другия съдник на Времето !

АЗ БЯХ БИТ ОТ ЗАМ. КМЕТА НА ГРАД ПРАВЕЦ С НЕГОВИ ПОМАГАЧИ В ЦЕНТЪРА НА ГРАДА, 
СЛЕД КОЕТО БЯХ ЗАКАРАН В МВР – УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАД ПРАВЕЦ И НАПРАВИХМЕ ПРОТО-
КОЛ, КОЙТО ЩЕ ОБЯСНЯ СЕГА УСПОРЕДНО НА НАПРАВЕНИЯ ЗА СВЕРЯВАНЕ – СТАР МЕТОД 
НА РАЗПИТИ ОТ ВРЕМЕНА!

Повод да пристигна в Град Правец беше на 07.06.2019. Желаех да срещна сина Божен Любомир 
Ценов на убития мой племенник Любомир Георгиев Ценов, който имаше на тази дата рожден ден и 
навършва 16 години. За целта съм написал един плакат, който ще покажа и обясня. Пристигнах на гор-
ната дата и около 11.45 минути и след като се подготвих се появих на ъгъла до стола за хранена. След 
около 10 – 15 минути се появи един другар, който говореше по телефон застана пред мен да си говори 
и след като свърши започна един разговор с мен. От него разбрах, че въпросното момче било заминало 
преди три дни за село Ли-Я-че и Аз започнах да плача вътре въ душата си, защото това момче имаше 
Рожден Ден и така казах на другарят зам. Директор, да се успокои, че момчето не е почерпил за 16-те 
си години своите другарчета. Жално ми стана и Аз плачех и вярвах на лъжеца, а може би не лъже, но 
сега трябва да ми покажете, че има отпусно по болест, че го е нямало въ училище, а ако случайно се 
окаже, че момчето е бил в училище, то е лошо да повярвам на лъжите учителя – зам. директор, пързул-
ниче-ски … ! ОСТАНА МИ ЕДИН ЛОШ СПОМЕН ОТ ЗАМ. ДИРЕКТОРА, КОЙТО МИ КАЗА : „Че ние не 
се занимаваме с личните проблеми на учениците, а такива като Божен има 600 – Божеен-овци и 
Аз останах с впечатление, че момчето е лошо и всички 600 ученици са лоши. Е, пушат всички, но 
това е нормално, някога ние не пушехме като тях, а и за секс импекс не ги разбирахме тези „ХУЙ-
БАВИНИ”. Директоре, не си много убедителен, когато един човек се интересува за някой да му теглиш 
чертата – ЧОВЕК СТОЙ ПРЕД ТЕБ НЕ МАЙМУН ШЕБЕК !

При тази плачеща ситуация, оставането ми в двора на зелената морава да ме гледат учениците и да 
се чудят, не е много приятно … и си тръгнах там долу дето се намира парка на Другарят Тодор Живков –  
ПРАВЕШКИ, за да се снимам, както обикновено с него от уважение ! Ние сме били противници, но 
Той не е знаел за мен, а Аз си го уважавах, защото без неговите ТЕЗИСИ, които учех и изпълнявах 
нямаше да израсна като ПОЛИТИЧЕСКА ПРОСТИТУТКА – ЗАТВОРНИК – ЕМИГРАНТ – ЧУЖДЕНЕЦ, 
КАКВАТО КНИГА ИМА „ЧУЖДЕНЕЦЪТ” и сме я разглеждали с моята бивша доло-оцинея, която сега е 
народен зам. Про-КУР-хор.

След направените снимки 
с Тодор отидох на площада по 
стар обичай да пия кафе и да 
се снимам с другата легендарна 
личност на „ДРУГАРЯ ДИОГЕН”. 
Направих си снимка без проблеми 
върнах се обратно в кафето пла-
тих си и си заминах за град Враца 
по живо по здраво! 

ПОНЕЖЕ СТАНАХА ЕДИН 
НЕРАЗБОРИИ НА 14 ЮНИ 2019 
В СЛЕДСТВИЕ НА НАПАДЕНИЕ-
ТО, ПОБОЯ И ГРАБЕЖА ОТ ЗАМ. 
КМЕТА И ГЛУТНИЦА ПРЕСТЪП-
НИЦИ, КОЙТО МИ СЧУПИХА ФО-
ТОАПАРАТА И МИ ОТКРАДНА-
ХА КАРТАТА, НЯМА ДА МОГА 
ДА ВИ ПОКАЖА ОРГИНАЛИТЕ 
ОТ СНИМКИТЕ МИ ПРЕД ДРУГА-
РЯТ „ДИОГЕН – ПРАВЕШКИ”, И 
ПОРАДИ ТОВА ЩЕ ГИ ЗАМЕНЯ 
СЪС СИМВОЛИКАТА НА „Прав-
ЕЖ-ки ДИОГЕН - ВРАЧАНСКИ”. 
ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ !

ДРАГИ ГРАЖДАНИНО РАЙОНЕН СЪДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА,
Струва ми се, че СКУЛПТУРАТА е впечатляваща. Боклукчийската кофа е точно копие за философа 

Диоген и неговия ученик моя милост, който му прави една фрапантна реклама пред СВЕТОВНОТО об-
ществото. /ВЕЖДИ РАШИДОВОТО „ДИОГЕН” ОТ ПРАВЕЦ, ГОВНА ДА ЯДЕ ПРЕД МОЕТО УСПОРЕД-
НО ТВОРЕНИЕ, НО ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ НИЕ СМЕ В ЕДНО ТВОРЧЕСКО НАЧАЛО ЗА ФИЛОСОФИЯТА, 
ДРУГАРЯТ ЗЛАТЕВ ПАРИ ЗЛАТНИ Е ДАЛ ОТ ФИРМАТА „ЛУК-ОЙЛ” ЗА ПРАВЕШКИЯ „ДИОГЕН”, А 
АЗ НИЩО НЕ СЪМ ДАЛ, НО КМЕТСКИЯ БОКЛУК-ЧИЯ МЕ Е УДОСТОИЛ С ВНИМАНИЕ ДА НАПИША 
ТЕКСТА!/ Много хора не знаят, че другарят философ „Диоген” е живял в една бъчва и е излизал с един 
фенер през деня да търси ЧОВЕКЪТ. Ази написах човекът с големи букви, но няма такива човеци, все 
са дребни и ситни КАМЪЧЕТА, като КАМИЛЧЕТА, както беше написал Трифон Кунев в един разказ след 
1944 година и юдейските свини го бяха тикнали в затвор за превъзпитания, а може и да са го „мандръсали” 
в онези години как може „СИТНИТЕ И ДРЕБНИ КАМЪЧЕТА ДА СА БИЛИ КАТО КАМИЛЧЕТА”! Все си 
мисля, че от този ламаринен боклук-чар-ник ще изхвръкне другарят „Диоген”, но сега Аз го замествам. 
ФИЛОСОФИЯ. Преди имаше на това место и един друг събрат ламаринен, но изчезна ! Кмето Калин 
Каменов, го е прибрал, за да ми прави въртели, защото на едно ОБЩИНСКО ЗАСЕДАНИЕ им поставих 
ребрешким въпроса да се направи место за тези кофи за боклук, като се оправи площадката и направят 
разширение за паркиране на леките коли – АЗ ДРАГИ РАЙОНЕН СЪДИЯ, ВСЕ ЕДНО, ЧЕ СИ ПРИКАЗ-
ВАМ НА МОЯТ МАЛКИЯ „СТЕФЧО”, И КМЕТСКИТЕ ОБЩИНАРИ НЕ СЛУШАТ С УШИТЕ СИ, А С ДРУ-
ГИТЕ СИ УШИ НЕ ЧУВАТ, ЗА КАКВО ГИ МОЛИМ … ! За какво ли ги избираме тези пезевенк-овци ?

От уважение към античния „Диоген” ще събера мисли за него, могат да бъда полезни за някой –  
ОВЧИЦИ, навлекли „ВЪЛЧИ КОЖИ” да се правят на власници, ако са много са силни, ако са малко са 
слаби, но никога умни като ЧОВЕЦИ, затова се подиграва и Диоген, че търсил „Човеци”, през деня …!

ОТ ПРЕДАНИЯТА ЗА ДИОГЕН 
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%

B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8 : „С характерния си хумор Диоген заявя-
ва “Ако Маней може да живее без Диоген, защо Диоген да не може без Маней?”, За разлика от 
другите жители на Атина той презирал светските удоволствия и смятал суетата и желанието за 
изкачване в социалната йерархия за празни усилия. Историите, разказвани за Диоген, много точ-
но илюстрират характера му. Той привиквал с резките промени на времето като живеел в делва, 
принадлежаща на храма на Кибела и разбил единствената си чаша, когато видял едно момче 
да пие от шепите си. Друг любопитен момент настъпил, когато атиняни го запитали как да се 
отърсят от изкушенията на плътта. Диоген просто започнал да мастурбира, а когато го порицали 
за това, той отвърнал: “Ех, ако можех да задоволя и глада си като си търкам корема ...”. Друга 
негова странност била обикалянето на агората посред бял ден с факла в ръка и на питанията на 
съгражданите си какво прави той отговорил “Търся един нормален човек ”. Когато го попитали 
какъв занаят умее, философът отговорил “Единственото нещо, което мога да правя, е да уча хо-
рата, и искам да бъда продаден на човек, който има нужда от господар. Една от най-популярните 
истории за него е срещата му с Александър Македонски. Когато великият пълководец се спрял 
пред философа и го попитал дали може да му услужи, Диоген отвърнал “Би ли се дръпнал, че 
ми закриваш слънцето.” Тогава Александър Македонски възкликнал “Ако не бях Александър, 
бих искал да съм Диоген”. Друга легенда гласи, че Александър заварил Диоген на централния 
площад, ровейки се в купчина човешки кости. Когато го попитал какво прави, Диоген отвърнал 
“Опитвам се да различа костите на баща ти от тези на роба.” Когато Платон описал човека като 
двуного без пера, Диоген оскубал перушината на един петел и го завел в школата му. След този 
инцидент Платон се видял принуден да добави определението “и с плоски нокти”. 

По случай смъртта на Диоген жителите на Коринт му издигнали паметник, който представлявал мраморно 
куче, символ, който киниците по този повод си избрали (от “κύων” – “куче”). За Диоген щастието се крие в незави-
симостта – по-точно в тоталната независимост. Той постига това като се стреми да разчита в минимална степен 
на околните обстоятелства – спи под открито небе при най-лошото време и яде каквото успее да намери. От 
друга страна, той не е против физическите удоволствия (случаят с мастурбирането): когато го обвинили, че 
излиза от един публичен дом, той отговорил, че трябва по-скоро да го обвиняват, че е влязъл там. Освен това 
много обичал да се грее на слънце (както го заварил Александър Македонски според легендата). 

Според Диоген всички изкуствени “предимства” на цивилизацията са несъвместими с щастието 
и моралът възпира завръщането към природната простота. Аскетизмът му е бил толкова голям, че 
философите от стоическата школа го обявяват за “sophos”, перфектният човек. Според неговите думи, 
“хората са усложнили всички елементарни божи дарове”. Диоген е първият човек, заявил “Аз съм граж-
данин на света (cosmos)”, създавайки по този начин понятието космополитизъм. 

В БЪЛГАРСКАТА МИТОЛОГИЯ ИМА ЕДИН ИЗРАЗ „КРАСТАВИТЕ МАГАРЕТА СЕ СЪБИРАТ” 
И ЧАК СЕГА РАЗБРАХ, ЗАЩО АЗ ПОСЕЩАВАМ „ДИОГЕН”, ЗАЩОТО ИМАМЕ ЕДНАКВИ МИСЛИ, 
ДОРИ ДА НЕ СЪМ ГО ПОЗНАВАЛ ТЕОРИТИЧЕСКИ, И АКО ИДВАМ СЕГА ДО НЕГО ТО Е ПО ПОВОД, 
ДА ТЪРСИМ ЧОВЕКА, НО НЕ ДЕНЕМ, КАКТО СЕ ПОДИГРАВА ТОЙ, А НОЩЕМ, ЗА ДА СВЕТИ ВЪВ 
ТЪМАТА КАТО СВЕТУЛКА … БЛИЗОСТА, КОЯТО ЧУВСТВАМ ДО ТОЗИ ЧОВЕК СЪМ ИЗРАЗИЛ В 
МИСЪЛТА ОТ ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ „ОТ ЦАР ДО ПРЕЗИДЕНТ, ВСИЧКО ЩЕ СЕЧЕМ” ИЛИ НИЕ 
СМЕ ВСИЧКИ РАВНИ, ЗА РАЗЛИКА ОТ ИДИОТИТЕ ДЕТО ПОКАЗВАТ ПРЪСТИТЕ И РЪКАТА И КАЗ-
ВАТ : „ТЕ НЕ СА РАВНИ”. МОЗЪКЪТ ТРЯБВА ДА Е РАВЕНСТВОТО В МИСЛЕНЕТО, А ТОВА ЗА 
МАЙМУНИТЕ ДЪРЖАЩИ „ТОЯГАТА НА ПРАВОТО, СИЛАТА, ОРЪЖИЕТО НА ТРУДА” ДЕТО БИЯТ 
ЧОВЕКА Е ЧОВЕШКО БЕЗ-УМИЕ И БЕЗ-МИСЛИЕ. ТОВА СА МИСЛИ НА КРАСТАВИТЕ МАГАРЕТА, 
КОЙТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНИТЕ ПИНГВИНИ, КЛАТЕЩИ СЕ КАТО ГОНДОЛИ. В 
МОЯТА МИСЪЛ ОБАЧЕ, АЗ ВИЖДАМ ЕДНО ОСОБЕНО РАВЕНСТВО ОТНЕСЕНО КЪМ „ДИОГЕН”, 
КОЙТО Е КАЗАЛ НА ВЕЛИКИЯ АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ „Диоген отвърнал “Би ли се дръпнал, 
че ми закриваш слънцето.” И ОЩЕ ПО-ВЕЛИЧЕСТВЕНИЯ ОТГОВОР „Тогава Александър Македонски 
възкликнал “Ако не бях Александър, бих искал да съм Диоген”. ТОЗИ ЧОВЕЧЕН ИЗРАЗ Е ИЗКАЗАН, 
ЗАЩОТО АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ Е ИМАЛ УЧИТЕЛ – АРИСТОТЕЛ, КОЙТО ГО Е УЧИЛ НА 
ОБЩУВАНЕ, А НЕ НА НАСИЛИЕ – „ВИЖ МЕ КОЙ СЪМ АЗ, КОЛКО СЪМ БОГАТ … ?”

ПРОСТО НЕ БИХ ЖЕЛАЛ ДА ПРАВЯ СРАВНЕНИЯ С ЧОВЕКО-ПОДОБНА МАЙ-МУНА ДОЦЕНТ, 
ИНЖЕНЕР, ДИРЕКТОР НА ПРАВЕШКАТА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТРИ, КОЙТО НЕ ЖЕЛАЕШЕ ДА 
ГОВОРИ С МЕН, „ЗАЩОТО ТОЙ БИЛ ЧЕЛ ВСИЧКО И ЗНАЕ ВСИЧКО ЗА МЕН…”, ГЛУПАКО, АЗ 
НЯМАМ ДОСИЕ, ТО Е ИЗГОРЕНО НА ДВА ПЪТИ, НЕ ЕДИН ПЪТ, А ТИ КОЕ СИ ЧЕЛ, СКАНИРАНИТЕ 
КОПИЯ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ПРАТЕНИ В САЩ ИЛИ ДОСИЕТО НА УБИТИЯ МИ ПЛЕМЕН-
НИК ИЛИ НЕГОВИЯ СИН, КОЙТО Е МАЛЪК, А НЕГО ГО УЧИТЕ В МАНИПУЛАЦИИ, ЗА ПРЕСТЪПЛЕ-
НИЯ В БЪДЕЩЕ. ВИЕ ПАЗИТЕ ДОСИЕТАТА ЗА ВАС, И СПЕКУЛИРАТЕ С ЖЕРТВИТЕ ОБЩУВАЛИ С 
МЕН ОТ МИНАЛОТО, ЗА ДА БЪДАТ ОТНОВО ПЛАТЕНИ „КУРВИ” НА ВЛАСТТА! ВИЕ СЪЗДАВАТЕ 
ОТНОВО ДОСИЕТА ЗА ХОРАТА, И АКО ТАКИВА ИДИОТИ КАТО ТЕБ ДАВАТ СВЕДЕНИЯ … „ДА 
НЕ ЖЕЛАЕШ ДА РАЗГОВАРЯШ С МЕН, А ПОСЛЕ ТИЧАШ ДА МЕ ПРОВОКИРАШ, ЗАЩОТО СЪМ 
НАПИСАЛ ПЛАКАТ, ЧЕ ИСКАМ СРЕЩА, А ЗАД ТЕБ ТИЧА „НАРОДНАТА ПОЛИЦИЯ НА ПРАВЕЦ ДА 
ТЕ ПАЗИ, И Е ГОТОВА ДА МЕ НАЛАПА КАТО ЛУКАНКА В ИМЕТО НА ТВОИТЕ ЖЕЛАНИЯ – ПРЕС-
ТЪПНИКО ДИРЕКТОР, ЗА ТОВА ЛИ ПРИСТИГНА ОТНОВО ПРИ МЕН НА 14 ЮНИ 2019 С ДВАМА 
ПРОВОКАТОРИ, ЗАЩОТО ЧАКАШЕ ОТНОВО „НАРОДНАТА ПОЛИЦИЯ ДА ТЕ ПАЗИ”? ДА ТИ СЕРА 
У МОЗЪКО ФИЛОСОФСКИ И ДИОГЕН ДА ГО ПОСТАВИШ ПРЕД ВХОДА НА ГИМНАЗИЯТА ПАК 
НЯМА ДА ГО РАЗБЕРЕШ, НИТО ПЪК УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ НАУЧАТ НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА НЕГО, ЗАЩОТО 
ЩЕ ТЕ СРАВНЯВАТ, А ТИ СИ НЕ СРАВНИМ „ИДИОТИН”

Глупако директор, още в 1971 година съм казал на математик доцент Благовест Сендов: „ВИЕ СТЕ 
В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРОГРАМИРАТЕ, ЕДНА МАШИНА, ЕДИН КОРАБ, НО ВИЕ СЪВСЕМ НЕ СТЕ В 
СЪСТОЯНИЕ ДА ПРОГРАМИРАТЕ ЧОВЕШКИЯ УМ !” Аз бях студент в Математика тогава, когато ня-
маше нищо и давах съвети на глупакът Сендов, безпартийния комунист и гол-емец – КУР МУ У ГЪЗЕЦ 
ПО БЪЛГАРСКА – ВРАЧАНСКА РИМА ! Тогава той беше млад „ПО-е-бец” и в стаята му се намираше 
една хубавица, за да ми се прави на важна маймуна !

ДРАГИ ГРАЖДАНИНО РАЙОНЕН СЪДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА,
Аз бих желал да обясня на младия Божен, че местото, където е поставен плаката е символичен и 

не трябва да се притеснява за факта, че го няма на паметника този надпис на ДИОГЕН в центъра на 
Правец. Той може да проумее след време, а и колегите му трябва да проумеят, кой на какво ги учи. Да 
си народен даскал като мен е нещо особено и различно, странно, като учителя ми „ДИОГЕН” … !

Продължението на разпита от 14 юни 2019 продължава и съм дал обяснение, че съм пристигнал 
отново в Правешкото Гимназия за Компютърно обучение, пак в 11. 45 часа и съм излязъл на същото ме-
сто с допълнение нов плакат, който ще покажа. Пак така след около 10 – 15 минути пристигна едно мла-
до момиче пред мен, нещо като ученичка, смирена и тиха за разлика от ПРОВОКАТОРКАТА, която ми 
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беше пратил директора доцента учения инженер да ми задава въпроси и ТЯ искаше бързи отговори от 
мен. Тогава казах на това „файше”: „МОМИЧЕ, ТИ МИ ЗАДАВАШ ВЪПРОСИТЕ, БЕЗ ДА МЕ СЛУШАШ, 
ЧЕ АЗ ТАКА НЕ ОТГОВАРЯМ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ИЛИ МЕ СЛУШАЙ, КАТО ТИ ОБЯСНЯВАМ ИЛИ 
СЕ МАХНИ ОТ ТУК ….! Това беше в есента на 2017 г., когато пристигна гордо директора, доц, инж. , а 
зад него се мъкнеха другарите полис-смени!

Та това момиче застана пред мен на 14 юни 2019 г. и ми каза:
- „АЗ СЪМ КЛАСНАТА НА БОЖЕН !”
- Хубаво ! Мога ли да ти подам ръка за поздрав! – и тя ми подаде ръка
- Божен, ми каза да Ви кажа, че Той няма желание да се срещне с Вас. Много е късно за тази среща, 

трябвало е години на зад ! – ми отговори бързо.
- Хубаво! Аз подобен отговор съм слушал много години назад във времето, който ми беше преда-

ден от неговата баба по майчина линия. ЩЕ ДОЙДЕ ДЕН ДА ОБЯСНЯ ТАЗИ БУТАВФОРИЯ ДЕТО 
МИ СЕ НАБУТВА СЕГА. Отговора, че не желае да се срещне с мен мога да го получа от всеки друг. 
Разбрах, че той бил добро момче. Така ми казват други, но Аз не мога да го разбера, това „хубавото”. 
Нямам представа, дали разбирате това, което Ви обяснявам, но Аз Ви благодаря, че се явихте пред 
мен, но Аз не търся Вашата помощ. Аз желая, учениците да го открият и от тях търся помощ. Вашата 
учителска помощ е умряла в миналата година. Все пак да ти благодаря още един път, за това, че разго-
варя с мен и ти си малко по-добра от предната му класна от преди две години /СТАВА ПРИКАЗКА БЕЗ 
ДА И ОБЯСНЯВАМ ЗА УЧИЛИЩЕТО ХРИСТО БОТЕВ ВЪВ ВРАЦА/

- Какво мислите да правите ? – ме попита шпионски учителката …
- Ами след тази информация ще си тръгна ! - Снимах се пак с все още здравия ми фотоапарат и 

си тръгнах. Там на около 50 метра на улицата беше колата и си прибирах багажа, когато към мен се 
запътиха трима „симпатяги” Попитах ги:

- Кои сте Вие и какво желаете да говорите ли с мен?
- Аз съм директора на гимназията ! – ми отговори единия
- Ах, да бе, когато отказа да говориш с мен, а след това дойда при мен и зад себе си водеше 

НАРОДНАТА ПОЛИЦИЯ МЕ ПАЗИ. Аз нямам разговор с теб още от тогава, писма ти писах, не ми 
отговори, сега не търся твоята помощ очаквах помощ от учениците. Сега си тръгвам. Отстранете се да 
направя кръг и да си замина! (ПРИПОМНЕТЕ СИ ЗА СРЕЩАТА МЕЖДУ ДИОГЕН И АЛЕКСАНДЪР ВЕ-
ЛИКИ МАКЕДОНСКИ) С такъв човек не се разговаря, а другите двама бяха като неми, нещо като про-
вокатори. Няма за какво да си говорим. /ПРЕДЛОЖИХ МУ НА ДИРЕКТОРА ЕДИН ВЕСТНИК, НО ТОЙ 
ОТКАЗА, А ТАМ СЪМ ПИСАЛ НЕЩО ЗА БАЩАТА НА БОЖЕН. ДРУГИЯТ ПОЖЕЛА ВЕСТНИКА И АЗ 
МУ ГО ПОДАРИХ!/ АЗ си тръгнах и след 150 метра в спускането видях, че срещу мен хвърчи „НАШАТА 
ПОЛИЦИЯ МЕ ПАЗИ ИЛИ МРАЗИ … Разминахме се. Аз не ходих по стар обичай при другарят Тодор 
Живков да се снимам, а отидох в кафето на площада. По някаква случайност „полис-сменската кола” 
мина покрай мен на паркинга, но се разминахме. Те вероятно са нямали описание да ме открият.

- След като поседях около час време в размисли и пиене на кафе отидох при колата взех си плака-
тите и отидох отново при паметника на другарят „ДИОГЕН” да се снимам.

ДРАГИ ГРАЖДАНИНО РАЙОНЕН СЪДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА,
Сега навлизаме в най-опасния за мен момент от живота ми, в който съм бил на границата на убий-

ството, което се извърши от държавни престъпници в лицето на зам. Кмета и помагачи! Бъдете внима-
телни всички и съд, и следователи, и управници, президент, прокурор, министър на правото, вътрешен 
министър, външен министър и четящия Български народ и моите шведски съграждани, на който пра-
щам посланията си в Кралство Швеция.

СВЕДЕНИЕТО ПРАЩАМ В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ И ТЪРСЯ ЗАКРИЛА СРЕЩУ БЪЛГАРСКИЯ 
ВАНДАЛИЗЪМ ОТ ТЯХ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. – Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ.

ДРАГИ ГРАЖДАНИНО РАЙОНЕН СЪДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА,
Аз се запътих от кафето до паметника на „ДИОГЕН”, както предния път. Поставих си плакатите на 

паметника и аранжирах няколко снимки и в този момент от храсталакът изхвръкна един другар със синя 
риза и тъмен панталон и започна да крещи срещу мен :

- КОЙ ТИ ДАВА ПРАВО ДА СНИМАШ, ДАЙ АПАРАТА, ДАЙ КАРТАТА?! – и посегна да ми вземе 
фотоапарата.

- Как да ти го дам това е моя собственост ? – му отговорих и този изрод хвана плакатите ми и започна 
да ги дърпа. Аз му ги оставих, бръкнах в джоба си извадих „Лютивия спрей”, който носят ПУТКИ КАТО 
МЕН при нападение, за да се отбраняват от насилници и му „фъснах” от около метър и половина от 
спрея. Изрода изрева изпусна плакатите и побягна от мен на 10-на метра нагоре от паметника. Аз си взех 
плакатите и си тръгнах. В тази момент сякаш беше даден сигнал и множество хора наскачаха от работни-
ците, видях да вземат дървета, а аз пресичах площада към кафето. Срещу мен викаха: „СПРИ СЕ БЕ, АЗ 
СЪМ ОТ КМЕТСТВОТО, ОХРАНА И ДРУГ СЕ ОБАДИ ОХРАНА, НИЕ ВИКНАХМЕ ПОЛИЦИЯ!

- Хубаво, че чакам полиция, но изродите се събираха около мен, да ме нападнат, а охраната „ИГ-
РАЕШЕ МРЪСНА РОЛЯ” без да спира тълпата, която се готвеше да ме напада. След това се появи 
отново ЗАМЕСТНИК КМЕТА… Беше ми жал да му „фъсна” един спрей от един метър, защото си ми-
слех, че разбира в каква ситуация се намираме, след като ОХРАНАТА НА КМЕТСТВОТО И БАНКАТА 
СА ВИКНАЛИ ПОЛИЦИЯ …

Зам. Кмета излезе много мръсен и долен човек и ми се хвърли без никакъв повод, хвърли ми се и 
един друг дето ме плашеше, че ще ме убие и така тези двама и още един ме хвърлиха на плочника и за-
почнаха да ми удрят главата. ДВА ПЪТИ СЪМ УДРЯН В ПЛОЧНИК С ГЛАВАТА. ТЕЗИ ИЗРОДИ БЯХА 
НАД ГЪРБА МИ И СЕ ДРУСАХА, ДЪРПАХА МИ И ПРЪСТИТЕ И МИ ГИ ИЗВИВАХА ГИ, УДРЯХА МИ 
РЪКАТА В ЛАКЯТА И МИ ВЗЕХА „ЛЮТИВИЯ СПРЕЙ” В ДРУГАТА РЪКА ДЪРЖАХ ФОТО АПАРАТА 
СИ, НО ИЗРОДИТЕ ТАКА ДЪРПАХА ФОТОАПАРАТА, ЧЕ БЯХА МИ ИЗТРЪГНАЛИ И ЧАСОВНИКА. 
ТАКА МЕ ДЪРЖАВА ОКОЛО ПЕТ МИНУТИ ПО ОЧИ НА ПЛОЧНИКА БЛЪСКАЙКИ МЕ.

След това нещо стана тихо и чух гласове : 
- „СПОКОЙНО !”- чух глас …
- Какво спокойно, тия ме пребиха ! – и тогава един от гласовете каза, ние сме полиция и ми показа 

значка на полицията след, което станах.
Полицая ми върна „ЛЮТИВИЯ СПРЕЙ”, който ми беше отнет от побойниците, другия полицай ми 

върна часовника, а Аз търсех и обяснявах, че ми няма ФАТО-АПАРАТА … Малко сконфузено стана, но 
единия от полицаите ми отговори:

- Ние не се интересуваме от ФОТО-АПАРАТА
- ТОВА Е ВАЖНОТО ЗА МЕН, ЗАЩОТО ВЪВ ФОТОАПАРАТА ИМА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ДО-

КАЗВАЩА МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВОТО „У НАС И ЧУЖБИНА” ПРЕСТЪПНИКА ДИ-
РЕКТОР НА ПРАВЕШКАТА ГИМНАЗИЯ ЗА КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ ИСКА ДА ИМА ФОТО КАРТАТА, 
ЗАЩОТО СЪМ ПРАВИЛ ЗАПИСИ В НЕГОВОТО УЧИЛИЩЕ. ТОВА Е ОРГАНИЗИРАНО ПРЕСТЪПЛЕ-
НИЕ. ЗАЩО ЩЕ МЕ НАПАДА ЗАМ. КМЕТА ? НАЛИ ПРЕСТЪПНИКА ЗАМ. КМЕТ ИСКАШЕ ФОТО-
АПАРАТА МИ …. ЕТО ГО НАМЕРИХ ГО РАЗБИТ, УНИЩОЖЕН, С ОТКРАДНАТА ФОТО КАРТА… 
ЗАЩО БЕ ХОРА, НЕ ВИ ЛИ Е СРАМ ОТ „ДИОГЕН”, И ЗАЩО СТЕ ГО СЛОЖИЛИ ДА СЕ ПРАВИТЕ И 
УМНИЦИ ? ЕТО РАЗБИТИЯ ФОТОАПАРАТ:

ДРАГИ ГРАЖДАНИНО РАЙОНЕН СЪДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА,
Ние с полицейския служител сме направили ПРОТОКОЛ и много протоколи съм им подписал, око-

ло историята, която сега написах. Трябва обаче да погледнем историята от друг ъгъл и от тук нататък 
трябва да има СЛЕДОВАТЕЛСКО РАЗСЛЕДВАНЕ от специалист ОТ ДРУГО НИВО.

1. Когато полицейския патрул пристигна на место и Аз съм на земята по очи, а над мен по гърба ми 
се намират трима престъпници, който ме бият, и удрят по главата в плочника, като ми дърпат и трошат 
апарата и ми откраднаха „ФОТО КАРТАТА” ПИТАМ: Полицаите познават ли тези хора или те са избя-
гали, за да не дават обяснения пред полицията …?

2. Охранителите, който бяха около мен и ме призоваваха да стоя до идването на полицията и Аз се 
подчиних, каква роля изиграва в този побой – ГЛЕДАХА И СЕ РАДВАХА КАК СЕ БИЕ ЕДИН ЧОВЕК, 
А ЗАЩО СЕ БИЕ ? ЗНАЯТ ЛИ ВСИЧКИ ТЕЗИ ИЗРОДИ НА ПРАВОТО – ОХРАНА ДА ПАЗЯТ ЧОВЕКА 
ОТ НАСИЛИЕ ? Те видяха ли как зам. Кмета ми се хвърли и ме събори на земята и започнаха да ме 
бият колективно с други или ТЕ ПОБЯГНАХА ДА НЕ СТАВАТ СВИДЕТЕЛИ … Е, тогава какви охраните 
ли са Тези хора, защитаващи престъпленията на своят зам. Кмет. Нали те ми казаха, че зам. Кмета е 
бил това …

3. Аз какво съм направил със зам. Кмета, ОТБРАНЯВАЛ СЪМ СЕ КАТО ПУТКА ОТ НЕГОВОТО 
НАПАДЕНИЕ С „ЛЮТИВИЯ СПРЕЙ” ПРИ ПАМЕТНИКА НА „ДИОГЕН” …. 

4. Питам съда имам ли право да се защитавам с лютив спрей от нападения, а вече закона за само-
защита е много, по-жесток при нападение и НОВИЯ ЕВРОДЕПУТАТ ОТ ВМРО - АНДРЕЙ СЛАБАКОВ 
ЗАЯВИ, ЧЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ОРЪЖИЕТО СИ СЪС СТРЕБЛА СРЕЩУ НАПАДЕНИЕ ОТ ТАКИВА ПРЕС-
ТЪПНИЦИ … Какво ще правим гражданино Съдия и Български управници ?

5. Кой сега ще разпита ОХРАНИТЕЛИТЕ И ПОЛИЦИЯТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ МИНУТИ от на-
падението над мен хвърляйки ме на плочника с грабежът на фото картата и унищожения фотоапарат? 
Той струва около 440 лева!

6. Правя заснимане на фотоапара-
та и го представям с този документ на 
Районния Прокурор на Враца за отго-
ворно пазене и изпращане на ПРЕЗИ-
ДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ДА СЕ 
ЗАПОЗНАЕ КАКВИ КМЕТОВЕ ИМА В 
БЪЛГАРИЯ. Моята идея е, президента 
на Републиката Румен Радев, когато си 
изгради музей, както Тодор Живков е в 
Правец, да постави този фотоапарат, 
за да се знае, дали е защитил ЧЕСТ-
ТА НА ГРАЖДАНИНА СТЕФАН Д-Р 
Д ЧОЛАКОВ, защото това е неговата 
чест поставена на изпитание … !

7. Правя напомняне на престъпни-
ка ПРЕДСЕДАТЕЛ Районен Прокурор 
на Враца, че ще му заведа в най-скоро 
време дела за неговото многократно 
престъпление срещу моите граждан-
ски и политически права и свободи, 
които той нарушава и защитава ДЪР-
ЖАВНИ ПРЕСТЪПНИЦИ в няколко 
направления - КАЗУСИ! Сега обаче, Аз 
му връчвам разрушения апарат !

8. Сега поради невъзможност да 
представя фотосите от ОБЩУВАНЕ-
ТО МИ С „ДИОГЕН” ОТ ПРАВЕЦ, ще 
представя „успоредно творение” от 
Враца.

9. 

10. 

11. Това упражнение дето ми го разиграха зам. Кмета с нападението над мен е плод на Прокурорска 
разработка, какво са разиграли в районна на град Самоков. Ще видим, как ще реагира другаря Ца-ЦАР-
офф и нека споделя информацията от „БЛИЦ”:

12. Ето кой е обвинителят, пребил свидетелка на паркинг! Цацаров поиска да... Софийската 
градска прокуратура е повдигнала обвинение на прокурора от Районната прокуратура в Самоков 
Христо Белстойнев - Прочети повече в Blitz.bg: 

https://blitz.bg/kriminalni/nakazanie/eto-koy-e-obvinitelyat-prebil-svidetelka-na-parking-tsatsarov-poiska-
da_news680388.html

Софийската градска проку-
ратура е повдигнала обвине-
ние на прокурора от Районната 
прокуратура в Самоков Христо 
Белстойнев за нанесен побой 
над свидетелка, а днес глав-
ният прокурор Сотир Цацаров 
внесе в Прокурорската колегия 
на Висшия съдебен съвет ис-
кане за временно отстраняване 
от длъжност на обвинителя. 
Белстойнев е обвиняем за това, 
че на 12 юни т.г. за времето от 
14,30 ч. до 15 часа на паркинг на 
ул. “Бачо Киро” в Самоков е на-
паднал и пребил свидетелката 
Д.Г. Деянието е извършено по 
хулигански подбуди, а на пострадалата е причинена лека телесна повреда. Жената бе настанена 
под охрана в болница, където е консултирана и от невролози. Искането на главния прокурор е 
обосновано от необходимостта от извършване на процесуално следствени действия в Самоков 
и служебното положение на обвиняемия Белстойнев, което би могло да попречи на разследва-
нето. Сотир Цацаров настоява Христо Белстойнев да бъде отстранен от длъжността прокурор 
в Районна прокуратура ? Самоков за срок до приключване на воденото срещу него наказателно 
производство, допълват от държавното обвинение. Самият Белстойнев отказа коментар пред 
местни медии, като заяви, че ще говори на по-късен етап. 
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ЕТО ВИ ОЩЕ ЕДНО НАСИЛИЕ:
Бащата на циганите биячи от Казанлъшко шокира с версия за бруталния екшън (ВИДЕО) Той 

се е перчил. И аз да съм, и аз ще го ударя, каза Смайл Мурджев 
Прочети повече в Blitz.bg: https://blitz.bg/kriminalni/prestplenie/bashchata-na-tsiganite-biyachi-ot-

kazanlshko-shokira-s-versiya-za-brutalniya-ekshn-video_news680491.html
„Обвинения за побоя в магазин в Казанлъшко се очаква да повдигне днес прокуратурата. Ве-

роятно производството срещу двамата извършители ще бъде за хулиганство. Те пребиха мъж в 
магазин, след като се опитал да защити продавачката от тях. Нападението е заснето от охрани-
телни камери. Битият мъж е със счупен нос, кръвонасядания и хематоми.”

ПРОКУРАТУРАТА В ПРАВЕЦ СИ МЪЛЧИ ЗА ЗАМ. КМЕТА И СГАН КЪДЕТО МЕ БИХА НА ПЛО-
ЩАДА И НЯМА ИНФОРМАЦИЯ И ПИСАНИЯ В „БЛИЦ” ИЛИ „БУЛНЮЗ”, ЧЕ СЪМ БИТ, А АЗ ИМАМ 
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО НЕ ПО-МАЛКО ВАЖНО ОТ ТОВА ПИСАНО В „БЛИЦ”. ЗА МЕН СИ 
МЪЛЧИТЕ И ЗАЩО ?

МОЕТО ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ ПО ВЪПРОСЪТ Е, ЧЕ РАЗПИТА ПРОВЕДЕН С МЕН Е ДОК-
ЛАДВАН НА РАЙОННИЯ ПРОКУРОР ПРАВЕЦ, ЗАЩОТО ТАКА УСЕТИХ НЕЩАТА, ЧЕ ПРОКУРОРА 
Е ИЗВЕСТЕН ЗА СЛУЧАЯ. ТОЙ ЩЕ СЕ КОНСУЛТИРА СЪС ЗАМ. КМЕТА И ЩЕ СЕ НАГЛАСЯВАТ 
РАБОТИТЕ. ЗА ЦЕЛТА ТРЯБВА ДА СЕ ОТГОВОРИ, ЗАЩО ЗАМ. КМЕТА СЕ Е ИЗЛЕТЯЛ ДА МЕ 
ФУЛИ И НАПАДА? ТОЙ ЗНАЕ ЛИ КАКВО Е ТОВА ЧЛЕН 39 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, МАКАР АЗ ДА НЕ 
ДЕМОНСТРИРАМ, А СЪМ ОТИШЪЛ ДА СЕ СНИМАМ С ПАМЕТНИКА НА „ДИОГЕН”. ТОЙ ИМА ЛИ 
ПРАВО ДА МИ ЗАБРАНЯВА ДА СЕ СНИМАМ С ПАМЕТНИКА И С КАКВО СЪМ НАРАНИЛ ДРУГАРЯТ 
„ДИОГЕН”, ЗА ДА МИ СЕ ХВЪРЛЯ ТОЗИ „ДЖЕНДАР” И ДА МИ ПРАВИ ПРОВОКАЦИИ. ТОЙ КАТО 
КМЕТ ИМА ПРАВО ДА СЕ ОБАДИ НА „НАРОДНАТА ПОЛИЦИЯ МЕ ПАЗИ” И ТЕ ДА ПРИСТИГНАТ 
ДА СИ РАЗГОВАРЯМ И АЗ ЩЕ ИМ ПОКАЖА КАКВО СЪМ СНИМАЛ. АЗ ПОЧТИ ВСИЧКО, КОЕТО 
СНИМАМ ГО ПОСТАВЯМ НА МОЯТА СТРАНИЦА. НЯКОЙ ИМА ИНТЕРЕС ДА СЕ ИЗВЪРШИ ТОВА 
МЕРЗКО ДЕЛО НА ПРОВОКАЦИЯ И ТУКА ЗАПОЧВАМ ДА ЗАДАВАМ ВЪПРОСИТЕ, КАТО:

1. Зам. Кмета на Правец, праведен ли е или има някакви задължения, например към доцента, инже-
нер на Правешката Гимназия или Прокурора дали има някакви подобни връзки, да накара зам. Кмета да 
ми направи провокация, за да ме превърнат в ХУЙ-ЛИГА-НСКИ НЕЩАСТНИК и да ме наказват ! Тази 
няма да стане. Вече съм бит. Аз не съм бил никой, а това, че съм се ЗАЩИТАВАЛ КАТО ПУТКА С ЛЮ-
ТИВИЯ СПРЕЙ и зам. Кмета не можа да се изяви като мъж е първо четене е негово престъпление !

2. ПОВТОРЕНИЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ОТ ЗАМ. КМЕТА ДА МЕ НАПАДА В МОМЕНТ, КО-
ГАТО Е ПОВИКАНА ПОЛИЦИЯ Е ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОДСЪДНО, А КАТО СЕ ВЗЕМЕ И ГРАБЕЖЪТ, 
И УНИЩОЖАВАНЕТО НА ФОТО-АПАРАТА СТАВА МНОГО ГОЛЯМА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ДЪРЖА-
ВЕН СЛУЖИТЕЛ, ЗАМЕСТНИК КМЕТ.

3. СЕГА СЛЕДВА ДА ГОВОРИМ В СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ДОКУМЕНТ, 
КОЙТО СЪМ ИЗВАДИЛ И ТОЙ Е ПО-СЕРИОЗЕН ОТ ТОЗИ, КОЙТО ЦИТИРАХ ОТ „БЛИЦ”. ЛОША 
РАБОТА Е ТОВА ! ДАЛИ ПРОКУРОРА НА ПРАВЕЦ ЩЕ СЕ ОПИТА ДА ВЪРШИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
ЗАРАДИ ЗАМ. КМЕТА И ПРЕСТЪПНАТА СКРИТА МАФИЯ В ПРАВЕЦ ?

4. ГРАЖДАНИНО ГЛАВЕН ПРОКУРОР, ГРАЖДАНИНО ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР, ГРАЖДАНИНО 
ПРАВЕН МИНИСТЪР, ВИЕ ВЕЧЕ СТЕ НА ПРИЦЕЛ – АЗ КАТО СПОРТИСТ ОТ БИАТЛОНА БЕЗ ДА 
СТРЕЛЯМ СЪМ ВИ УЦЕЛИЛ, ЗА ДА ВИ КАЖА, СЛУЖЕТЕ НА ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ! НАЛИ ВИ 
ДАДОХ ПРИМЕР СЪС САМОКОВСКИЯ ПРОКУРОР?

ГРАЖДАНИНО РАЙОНЕН СЪДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА,
сега трябва да си отговорим на някой въпроси по ДЪРЖАВНИЧЕСКИ, защото нямаме държавност 

и това ще представя обществено. Ние с разследващия полицай направихме разпита, обяснявах и под-
писвах. Подписвах твърде много документи, който ми направи впечатление, защото до този момент не 
съм подписвал ТОЛКОВА МНОГО при разпити във Враца, София и дори в Кралство Швеция. Ето, защо 
желая да обърна внимание на ГРАЖДАНИНА МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - МЛАДЕН 
МАРИНОВ, дали имат уеднаквяване на тази процедура или в различните НАРОДНИ ПОЛИ-ЦЕЙСКИ 
УПРАВЛЕНИЯ се правят различни документации ? Обяснявам го най-отговорно. Понякога във Врачан-
ската народна полиция ми дават ПРОТОКОЛ друг път не ми дават. Ще го покажа в скоро време това 
престъпление по друг ИСК – ЖАЛБА …! Аз очаквах, че ще получа документ от Правешкото управление, 
но може служителя да е забравил, а Аз не трябва да забравям и поради това ЗАПОЧВАМ ДЕЛО и то 
доста сериозно и отговорно припомняйки някой забравени номера от каданса на престъплението.

Районният прокурор на Правец е със зам. Кмета познат и както казва народа „ДУПЕ И ГАЩИ” и ще 
се опитват да затъркат престъплението, но няма да ги оставя тези джендъри за това престъпление, 
защото Аз съм бил в много лошо положение по пътя към смъртта, и за да не им правя ОТМЪЩЕНИЕ, 
ще ги съдя обществено.

ПРЕСТЪПНИКА КМЕТ НА ВРАЦА ВИКА НАЧАЛНИЦИТЕ НА МВР ДА ПРИСЪСТВАТ НА ПРОВО-
КАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, КОГАТО МЕН МЕ ДЪРПАТ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНАТА 
ДВАМА ПАЗАЧИ, ЗА ДА СЪМ НАПУСНАЛ ЗАЛАТА. ТОВА Е ПРОВОКАЦИЯ ОТ КМЕТА КАЛИН КАМЕ-
НОВ, КОЙТО СЪМ ГО ЗАПИТАЛ ОБЩЕСТВЕНО ПРЕД ВСИЧКИ В ЗАЛАТА. „ТИ ЛИ СИ НАРЕДИЛ ДА 
МЕ ДЪРПАТ ОТ ЗАЛАТА?” АЗ ПОПИТАХ СЪЩО И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
ДОЦ. ПРАВИСТ ЛАКОВ. ТЕ ИМАТ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРАВО. МЪЖКАТА ДЖЕНДЪРИЦА 
КАЛИН КАМЕНОВ МОЖЕ ЛИ ИЛИ НЕ МОЖЕ ДА МЕ ГЛЕДА В ЗАЛАТА ? ЗАЩО БЯГА ДА ОТГОВАРЯ 
НА ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ … ЗАПИС Е НАПРАВЕН ЗА ТОЗИ ИНЦИДЕНТ И АЗ ПИТАМ КАТО 
„БЕНОВСКА ПИТА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА” ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОЦ. ПРАВИСТ „ГЕРБ-ХАДЖИЯ” ЛАКОВ 
НА ВРАЧАНСКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ – ОБЩИНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ТРЯБВА ЛИ ДА НАПУСНА 
ЗАЛАТА, ЗАЩОТО СЪМ СЕ ЗАПИСАЛ ДА ПИТАМ, И ТОЗИ ИЗРОД МЕ НАКАРА ДА НАПУСНА ЗАЛА-
ТА /КАКВО СЪМ ТИ НАПРАВИЛ, КАЗАЛА СВЕТУЛКАТА – ПРЕЧИШ, А КАК ТИ ПРЕЧА – СВЕТИШ … ДА 
НАУЧИТЕ ТАЗИ НАРОДНА ПРИТЧА ОТ СТОЕНЧА МИХАЙЛОВСКИ ОТ ЕЛЕНА … ТОЗИ, КОЙТО НАПИ-
СА „ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ”, И НЯМА ДА МЕ СПРЕТЕ ПРЪСТЪТНИЦИ! / ТОВА Е ПРЕЦЕДЕНТ 
В ИСТОРИЯТА НА КМЕТСТВОТО БЕЗ ДА СЪМ НАПРАВИЛ НЕЩО ДА МЕ ДЪРПАТЕ ОТ СТОЛА ДА 
ИЗЛЕЗНА НА ВЪН – ПО ЗАПОВЕД НА ЩУКАТА ОТ СВЕТОВНИЯ РАЗКАЗ! ТОВА ЗА СВЕДЕНИЯ. 
ПИША ВИ НАРОДНИЯ ИЗРАЗ „ДА ВИ СЕРА В ПРАВ-НИТЕ МОЗЪЦИ”!

Аз съм гост, какъвто гостенин е и кмета на Враца Калин Каменов. Той трябва да докладва пред 
сесията, а Аз имам право да питам и задавам въпроси, а май-мунчовеца да отговаря !

ГРАЖДАНИНО РАЙОНЕН СЪДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА,
Сега ще направим едни съпоставки, за да се уточним, кой какви права има в тази България? Ето 

два фотоси от един празник !

Аз виждам един отговорен гражданин Волен Сидеров на България, който „скверни” паметника на 
Васил Левски и умолявам джендър побойника зам. Кмета на Правец, който ме би да отиде в София и 
да помогне на КУЧКАТА – КМЕТИЦА ФАНДЪКОВА и да захапят този другар, като го хвърлят на земята 

и да скачат на гърба му докато припадне ! Хайл-леле-уйя ! 
След това да наскачат на останалите сквернящи паметника 
на Левски и да ти потрошат от бой, защо пречат на ГЕЙ-ПА-
РАДА да се разхожда край другарят Левски, а полицията да 
не смее да изпълни закона срещу тези „пезевенк-овци” и да 
сменя начертания път от кметицата …

НЕЩАТА МАЛКО ЗАГРУБЯВАТ, ЗАЩОТО ДАВАМ 
ЕДИН ПРИМЕР С ОБЯСНЕНИЯ НА РИМСКИЯ ПАПА ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ДЖЕНДАРИТЕ ОТ ИСТАМБУЛСАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ, А МЕН СА МЕ НАПАДАЛИ КМЕТСКИТЕ 
КАЛИН КАМЕНОВИ ТРАВЕРСИТИ ИЛИ ИНСПЕКТОРАТ ОТ 
ЧЕТИРИМА ЧОВЕКА, А КОГАТО ИМ КАЗАХ ДА ВИКНАТ 
ПОЛИЦИЯ ЕДИН ОТ ТЯХ МИ СКЪСА ПЛАКАТИТЕ, А АЗ 
ПРЕДИ ТОВА БЯХ ИЗВЕСТИЛ МАЙМУНАТА ПРЕДСЕДА-
ТЕЛ ЛАКОВ НА СЕСИЯТА НА ВРАЧАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЧЕ ИЗЛИЗАМ НА ПРОТЕСТ В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКА-
ТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ПАРТИЯ БСП ….

ЗА ТАЗИ ИСТОРИЯ СЪМ ЗАВЕЛ ДЕЛО В АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД ВРАЦА В 2017 Г. И ЧА-
КАМ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДА МЕ ПОКАНИ НА ДЕЛО, НО ГИ НЯМА ПРАВИСТИ-
ТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВНИЦИ НЯМА ДА МЕ ЗАЩИТЯТ, И ОБЯВЯТ НАЧАЛО НА ОБЩЕСТ-
ВЕНО ДЕЛО. ТОВА НЕ СЕ ЛИ НАРИЧАШЕ „ОБИКНОВЕН ФАШИЗЪМ ИЛИ КОМУНИЗЪМ”, А СЕГА 
ЮДЕЙСКИ ЦИНИЗЪМ ОТ САЩ, КОЙТО НИ ОБУЧАВАТ НА ДЕМОКРАЦИЯ ? КОГА ЩЕ ГЛЕДАМЕ 
ТОВА ДЕЛО? ПЛАТИЛ СЪМ !

УВАЖАЕМИ ДЪРЖАВНИЦИ, Президента на България Румен Радев, МИНИСТЪРА НА ПРАВОТО –  
ДАНИЕЛ КИРИЛОВ, ВЪРХОВНАТА ПРОКУРАТУРА – СОТИР ЦАЦАРОВ, МВР МИНИСТЪР – МЛА-
ДЕН МАРИНОВ, ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА, РАЗБИРАТЕ ЛИ КАКВО 
СЪМ ВИ НАПИСАЛ ?

Папата заклейми “джен-
дър теорията” Наръчникът 
се противопоставя на “тен-
денцията за заличаване на 
половите различия между 
мъжа и жената”

Прочети повече в Blitz.
bg: https://blitz.bg/svyat/papata-
zakleymi-dzhendr-teoriyata_
news679121.html

Ватикана издаде до-
кумент, с който критикува 
“джендър теорията”. Тя 
противоречи на вярата, 
здравия разум и човешката 
природа, смятат авторите 
на документа. Активисти 
го наричат “зловреден”. “...

Бог сътвори мъжа 
и жената” - под това 
заглавие Ватикана 
издаде наръчник, 
посветен на отно-
шението към т.нар. 
джендър теория, 
който е предназна-
чен за католически-
те училища. В него 
се посочва, че в 
учебните заведения 
има спешна нужда 
от разяснения по 
въпросите на сексу-
алността.

Недоволни къмпингари блокираха “Орлов мост” с незаконния си протест Движението по голяма 
част от маршрутите беше променено, но вече се възстановява

Прочети повече в Blitz.bg: https://blitz.bg/obshtestvo/nedovolni-kmpingari-blokirakha-orlov-most-s-
nezakonniya-si-protest_news679485.html

Най-натовареното кръстовище в София - “Орлов мост”, за поредна вечер е блокирано от протест, обя-
вен за нерегламентиран от Столична община. Недоволни от приетите от парламента законови промени, 
които въвеждат правила и ред в т. нар. диво къмпингуване, затвориха движението в центъра на столица-
та. Заради тях през “Орлов мост” преминаваха само част от колите на градския транспорт. Движението по 
голяма част от маршрутите беше променено, но вече се възстановява, информира Канал 3. 

Същата тази кучка Фандъкова заедно със зам. Кмета на Правец и охранители да защитят извършено-
то престъпление срещу българската държавност, защото допуснаха да се проведе един не регламентиран 
и дори забранен протест на ОРЛОВИЯ МОСТ, където група „самозванци” спряха движението на София, 
за да си направя кеф и полицията и прокуратурата бяха „СЪС СКРЪСТЕНИ РЪЦЕ ПО ИТАЛИАНСКИ” 

АЗ ГИ ОБВИНЯВАМ, МЕН ЕДИНИЧНИЯ ЧОВЕК, МЕ НАПАДНАХА И ПРЕБИХА БЕЗ ДА ИМАТ 
ПРАВА ЗАМ. КМЕТА НА ПРАВЕЦ И КОПОЙ СЪУЧАСТНИЦИ ОХРАНИТЕЛИ И ПОБОЙНИЦИ, А В 
СОФИЯ СЕ ВЪРШИ БЕЗ-ПРАВНИ ДЕМОНСТРАЦИИ И ДЪРЖАВНИТЕ КУРВИ В ЛИЦЕТО НА КМЕ-
ТИЦАТА ФАНДЪКОВА И ДЖЕНДАРИ СИ МЪЛЧАТ ДА ЗАЩИТЯТ ЗАКОНА! ЗАЩО НЕ ТРЪГНЕТЕ 
СРЕЩУ НАРОДА, А СРЕЩУ МЕН?

ЗАЩО КУРВАТА КМЕТ НА СОФИЯ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА НЕ ОТИДЕ И ДА НАПАДНЕ КЪМПИН-
ГУВАЩИТЕ, КАТО Е НЕ РЕГЛАМЕНТИРАНО СБОРИЩЕ. КУРВО ИДА МА И НАКАРАЙ ПОЛИЦИЯТА ДА 
ГИ БИЕ. МАМАТА ТИ ДЕЙБА ЮДЕЙСКА ПРЕСТЪПНИЧЕСКА. КУР-ВО НА 11 ЯНУАРИ 2018, КОГАТО 
ОТКРИ ЕВРО-КУР-ВЕНСКОТО ШЕСТ МЕСЕЦА УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ. ТВОИТЕ КОПИЛЕТА МИ 
СЛАГАТ СКОБА ЗА ЕДИН ЧАС / 30 ЛЕВА, ПОСЛЕ ИДВАТ С КАМИОН / 60/ ЛЕВА И В КРАЙНА СМЕТКА /97 
ЛЕВА/ ПЛАТИХ КУР-ВО КМЕТСКА. ЗАЩО СЛАГАШ СКОБИ МА, КУР-ВО? - СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ.
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АЛО, ДЖЕНДАРКИТЕ ФАНДЪКОВА, ЗАХАРИЕВА, ЦАЧЕВА, ДЕСА МИРИЗЛИВАТА, КАРА-ЧЕР-
НАТА ВОДАЧКА НА БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ВИЕ ДЕТО ГЛАСУВАТЕ, ЗА ИСТАМБУЛСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ И РЕШЕНИЯ, КОГА ЩЕ СЕ НАРЕДИТЕ ДО БЪЛГАРИТЕ ЗАЩИТАВАЩИ НАЦИО-
НАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ! ДО КОГА ЩЕ НИ ГРАБИТЕ В ИМЕТО НА ЮДЕЙСКИТЕ ИНТЕРЕСИ? 
ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ В СЛЕДВАЩОТО ФОТО. ЗАЩО НЕ ЗАЩИТИТЕ ТЕЗИ БЪЛГАРИ ?

СЕГА ЩЕ ПОСТАВЯ 
НЯКОЛКО ФОТОСИ ОТ 
МОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 
ПРЕД ПАМЕТНИЦИ В 
БЪЛГАРИЯ, КЪДЕТО 
КАЗВАМ НЕЩО !

ДРАГИ ГРАЖДА-
НИНО РАЙОНЕН СЪ-
ДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД 
ВРАЦА,

След тази аргумен-
тация от протести за и 
против от властниците, 
който ме преследват 
неправилно на различ-
ни места в България, да 
попитам СЪД имам ли 
право по Конституция да 
се явявам, като другарят 
„ДИОГЕН” вместо с фа-
кел и фенер, с плакати 
и да разнасям „ПАРТИ-
ИНАТА ПРАВДА”, както 
някога я наричаха … 
/СВОБОДАТА ДА ДЕ-
МОНСТРИРАШ ?/

Много ли преча 
със своята светлина на 
„СВЕТУЛКАТА” от Стоян 
Михайловски, и защо да 
не нося техния дух или 
трябва да продължим 
делото на Левски и Бо-
тьов, дето го чествате, 
за да напомняте, че са ги 
убили, за да не се появят 
нови ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
И БОРЦИ !

Сега ще представя 
съдебно медицинско 
свидетелство отнасящо 
се до побоя нанесен ми 
на площада в град Пра-
вец. Ще го представя с 
копие, а Вие да изисква-
те от медицинското заве-
дение дали има такова 
регистрирано. Правя 
един трик, за да се върна 
пет години назад, когато 
бях бит по време на една 
пред-изборна среща на 
ДПС – Жельовиа Алианс 
в село Челопек, където 
са изклани Ботеви четни-
ци, за да получат грошо-
ве за главите им. Леген-
дата казва:„В ЧЕЛОПЕК, 
НЯМА ЧЕР БИВОЛ, ЧЕР 
ЦИГАНИН И ЧЕР ТУР-
ЧИН, ИМА ЧЕР АРАПИН 
ДЕТО КОЛИ!”

Там ме дърпаха три-
ма турски еничари на 
ДПС, и бяхме на косъм 
от ГОЛЯМОТО МЪР-
ТВИЛО, но оцеляхме, а 
полиция и прокуратура 
извършиха срещу мен 
голямо престъпление, 
което се затвърди в едно 
съдилище без правно 
основание, без да бъда 
поканен Аз потърпевшия 
в Районен Съд, а когато 
протестирах делото го пратиха в МОНТА-ФОН-СКОТО ОКРЪЖНО СЪДИЛИЩЕ и там се повтори съ-
щия престъпен акт на гледане без мен – ТОВА ЛИ Е ПРАВОТО ?!

Така между другото един другар „ПРО-КУР-ХОР, ми отговори, че мен са ме били „ТУРЦИТЕ ОТ 
ДПС НА ДРУГАРЯТ БАНЧЕВ”, защото не съм бил защитен от Закона за изборите : „ЛОГИЧЕСКОТО 
МИСЛЕНЕ НА ТОЗИ ПРО-КУР-ХОР ИЗГЛЕЖДА МИНАВА КЛАСИЧЕСКИЯ ЗДРАВ РАЗУМ, КОЕТО ЩЕ 
РЕЧЕ, ЧЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА БЪДЕ БИТ, ЗАЩОТО НЯМАЛ ИМУНИТЕТ НА СЪБРАНИЯТА.

Логически това означава, че не трябва да се ходи на пред изборни срещи и митинги, защото всеки 
може да бъде бит ! Ало, прокуроре, Ти нормален ли си ?

Все пак нека споделя с Българите, че Аз тогава имах имунитет на кандидат, а прокурора е ЧЕЛ 
ЕВАНГЕЛИЕТО, КАКТО ГЯВОЛО – ЮДЕЙСКАТА САТАНА го чете. Иди-о-тино Ти си срам !

Втората глупендерщина от този период е, че ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР е написал документ, че АЗ, НЕ 
СЪМ ПРЕДСТАВИЛ ”СЪДЕБНО МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ” И СЛЕДСТВИЕТО СЕ ПРЕКРАТЯ-
ВА, ПОНЕЖЕ СЪМ В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ – СЛЕДСТВИЕТО Е ПРЕКРАТЕНО – ЗАБРАВЕТЕ !

Ето този текст е достоен за разглеждане и след като се върнах от Кралство Швеция направих една 
демонстрация пред партия „Атака” на 1 юни 2016 и станаха едни неразбории, защото президента Росен 
Плевел-лиев не се появи вечерната заря на площада /МОЖЕ ОТ СТРАХОВЕ, МОЖЕ ОТ ИДЕОЛО-
ГИЧЕСКА ДИВЕРСИЯ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ НЯМАЛО ЮДО-ТУРСКИ КЛАНЕТА/, а край мен мина един 
някогашен приятел Алипи Аипиев, който ми пошепна : „ЧОКИ ВНИМАВАЙ !” Това ме много натъжи, за 
да се сетя, че някой началник от бившата му Държавна Сигурност на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 
му е наредил да ме плаши. Аз забравих, че някой „приятели”, работеха за предните наши и настоящите 
ваши от ДС-то!

Детайлът от тази история да излъжат в Окръжната Прокуратура, че не съм представил „СЪД-Е-
БНЕН МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ ОТ ПРЕГЛЕД” ме сеща за моята някогашна доло-цинея Камелия 
Младенова, която може да е разиграла шаха, за да ме матира. Споделям го този факт мимоходом, 
да напомня за сегашния медицински документ, който внасям, за да не ми се правят така наречените 
„курвенски номер”,който споделих:

Този документ е едно доказателство от последиците на побоя, но в него липсват едни други де-
тайли скрити от медицинския преглед вечерта на 15 юни 2019. Лекарите бяха доста внимателни в 
прегледите си, консултациите, но да бъда около четири часа в процес на наблюдение, нещата са доста 
неприятни.

Интересно щеше да бъде, ако бях пристигнал в „БЪРЗА ПОМОЩ” не 30 часа след побоя, а четири 
часа след побоя на 14 юни 2019. Моето лично наблюдение, като спортен педагог изучавал „АНАТОМИЯ 
И ФИЗИОЛОГИЯ, СПОРТНА МЕДИЦИНА И ПРОБЛЕМИ В СПОРТА” дава следващите заключения 
след 4-тия час от побоя, когато се завърнах от град Правец в град Враца. Мерейки си кръвното на-
лягане, то имаше стойност 170 /110. Някой ще сподели нормално високо кръвно налягане. А, СЛЕД 
МОМЕНТА НА ПОБОЯ С ДРУСАНЕ НАД ГЪРДИТЕ МИ, ДАЛИ НЕ СЪМ ИМАЛ 200 И НАД 200 ГОРНА 
ГРАНИЦА. Такива стойности са допустими при спортисти по време на състезания, но за обикновения 
човек, това вече е голямото НАТОВАРВАНЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ от насилието на побойници.

Другият показател беше пулсът, който имах и той беше 147 удара в минута, след четири часа, а в 
момента на побоя колко ли е биело нещастното ми сърце?

ЕТО ТУКА СЕ ВРЪЩАМ НА УБИЙСТВОТО НА ОНОВА УЧЕНИЧЕ ОТ ПОБОЯ НА ДВАМАТА БРАТЯ 
„ПОНИЧКИ”, КОИТО ГО БИХА И ОКРЪЖНАТА ПРОКУРОРКА КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА СИ МЪЛЧЕ-
ШЕ ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ, ПРИКРИВАЙКИ РАЗЛИЧНИТЕ РАЗПИТИ ОТ ТОВА СЛЕД-
СТВИЕ. АЗ ДОСТАТЪЧНО СЪМ СЕ ИЗПИСАЛ ЗА ТОВА УБИЙСТВО И ТО СТОИ В ИНТЕРНЕТ !
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Още тогава след убийството на ученика съм давал мнения, а сега показвам със собствения си 
пример много неща. Иначе имам медицинско свидетелство. Добро ще каже някой, но няма оня другия 
анализ, за състоянието ми, защото от няколко дни имам хрипове с изхвърляне на храчки. ТОВА Е ЗА-
ЩИТНА РЕАКЦИЯ НА ОРГАНИЗМА В БОРБАТА СРЕЩУ НАНЕСЕНИТЕ УДАРИ ОТ РИПАНЕТО НА 
ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НА ГЪРБА МИ. Тези факти се премълчават, но Аз ще припомня, за факти, когато 
хора са бити в полицейските участъци от времето на фашизма и комунизма в България, където са 
заболявали от туберкулоза, вследствие на побой ! За каква човещина да говорим при подобни насилия 
и защо, ЖЕЛАЛ СЪМ ДА СЕ СНИМАМ С ПАМЕТНИКА НА „ДИОГЕН”. Съда може ли да прецени слож-
ността на медицинския проблем, който представям и питам защо зам. Кмета на Правец, ще прави това 
престъпление, какво съм му направил или кой го накара да изпълни това престъпление от Правешката 
мафия ? Ето за това е съдът да се обяснят човешките противоречия, за да има разбирателство, защото 
ако няма ще има НАСИЛИЕ! 

Сега ще представя едно мне-
ние, което стои моята Интернет 
Страница писано на същия ден в 
предната година и кмета на Пра-
вец да се огледа, както и Българ-
ския народ да прочете статията, 
защото и ТАЗИ СТАТИЯ МОЖЕ 
ДА Е ФАКТОР ДА БЪДА ПРЕ-
СЛЕДВАН ОТ ДЪРЖАВНИЦИТЕ 
…. Запознайте с поемата написа-
на на другарят „ДИОГЕН” с фотос 
от Правешката община. Статията 
е едно обвинение срещу Българ-
ския престъпник другарят Минис-
тър Председател Бойко Борисов 
с неговите далавери „У НАС И ЧУЖБИНА”. Те не са открити от мен, Аз съм ги чел и ги показвам, за да 
се знае за неговата престъпна мерзост. Приятно четене !

ПОЕТИЧЕН ДИОГЕН - 14 ЮНИ 2018
-
СРЕЩА С ДИОГЕН
-
ДИОГЕНЕ, ДАЛИ ЩЕ ОТКРИЕШ ТИ ЧОВЕКА ПО ПРАВЕШКИЯ ПЪТ
ДРУМЪТ НА ВРЕМЕТО СЕ ПРОМЕНИ, ХОРАТА СА ДРУГИ БЕЗ МЕЧТИ
СВЕТЛИНАТА ТИ ВЪВ СВЕТЛОТО С ФЕНЕРА Е ИДИОТСКИ СМЕЛО 
ДА ТЪРСИШ ТИ ЧОВЕК С ФЕНЕР Е ФИЛОСОФКО СЪВЪРШЕНСТВО … !
-
ЗАТОВА ЗАЛЕПВАМ СЕ ДО ТЕБ С ПРАЗНОСЛОВНИЯ, КУПЛЕТ
ЗАЩОТО ЧЕСТО СЕЩАМ СЕ ЗА ТЕБ ПОДИГРАВАЙКИ СЕ СЪС ПОЕМ
ТИ ТЪРСИШ МЕН И АЗ ТЪРСЯ ТЕБ, ЗА ДА ТИ СЕ ПОКЛОНЯ
НА АБСУPДНАТА ТИ СВЕТЛИНА, ЩО СВЕТИ В МОЯТА ДУША !

Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ,  14 юни 2018 - Правец

БОЙ-КО БОРИСОВ - Мечтата на политика...

https://frognews.bg/glasat-na-jabata/glasat/zad-gratskiia-ostrov-borisov-spotaiva-neshto-koeto-strah.html 
Има сериозни причини Бойко Борисов да се „газ-ира” от темата за „купения“ от него гръцки остров. 

Първата и вероятно най-основателна е, че тази „новина“ трябва да прикрие друга - опасна или срамна.
Затова е логично да чуем: „Гръмнали гръцките медии, че съм купил остров в Гърция. Просто не-

щастни, долни лъжци жълти! Мръсници! 100 души да му повярват на това! Има в гръцка преса, а ни 
остров, ни гявол… лъжа! Лъжа след лъжа! Жалки, нещастни, долни лъжци мръсни!“ 

Думи, изречени от ядосан човек, а не такъв, който иронизира или се забавлява. 99% от българите 
биха се изсмели, ако се напише нещо такова за тях, защото си знаят хала. Но Борисов е раздразнен 
– очевидно има възможности, но наистина не е извършил покупката. Поне не лично. Не защото не 
може, а защото трябва да обяснява откъде са парите. Преди време сюжет с къща за няколко милиона 
в Барселона, купена от него, мина през медиите, но Борисов не се закачи за него. Защото сайтовете 
бяха български – на тях той не отговаря. Но когато новината идва отвън – нервите му изневеряват. 
Наши медии постоянно изваждат на светло доказателства за ултра корупция на върха в държавата, но 
Борисов и компания се засягат, когато същите неща се появят в чужди издания.

Сюжетът с острова. Гръцкият сайт informiran.net на 19 юни пуска текст със заглавие: „ИЗВЪНРЕД-
НО! Борисов си купил Остров в Гърция – избухнаха гръцките медии“.

Цяла седмица по-късно у нас се развихря буря. Борисов е възмутен, темата е свалена от преда-
ването на Милен Цветков по Нова тв, форумите кипват, а в сряда, преди заседание на МС Борисов се 
обръща към представители на медиите и пита има ли някой от Нова телевизия. След което произнася: 
„Умолявам ви, не ми забърквайте името в подобни неща. Не е честно да замесвате името ми. 
Всичко фалшиво да пуснат – все ми е тая. Рано или късно истината излиза“.

Рано или късно… Проблемът е, че гражданите се надяват на рано, а политиците успяват да е къс-
но. В други страни това е проблем, тук е търпение. 

Борисов призова също разследващи журналисти да разровят случая. „Ако е истина, ще си подам 
оставката. Моля ви. И аз имам семейство и те гледат“. Показва тревога, но така беше и със сълзите 
за майките на децата с увреждания, само че никой не му повярва. Освен това винаги ще се намерят 
„разследващи журналисти“ – Пеев ските медии са пълни с такива, - които ще „разкрият“, че зли сили 
клатят държавата и очернят светлия лик на Кралят Слънце. Същият Крал Слънце, който не се възмути, 
когато се стовариха съмнения и слухове, че майките в палатките получили над 1 млн да протестират, а 
за касаещата го фалшива новина скача като ужилен.

Който обаче поназнайва поне малко Борисов, е наясно, че зад „острова“ се крие нещо друго. Или 
както е казал Сив Джобс: „Един слух става истина в момента, в който бъде официално опровер-
ган“. Не може да се отрече, че Борисов положи усилия в тази посока.

Според гръцкия сайт, който се позовава на анонимен източник, островът, купен от Борисов, се 
намира на около 100 км от България, близо до Кавала. Казва се Фидониси и е необитаем. Обявата за 
продажба преди време била качена в сайта на българска агенция за имоти. Продажбата обаче извър-
шила турска фирма. Тя пазела в тайна името на купувача. Новият собственик, щял да построи пътища 
на острова.

Защо тогава Борисов избухна? Името му е замесвано и друг път в разни истории, някои доста по-
убедителни, но не реагира по този начин.

Според Робът Грим, автор на „48-те закона на властта“, човек е принуден да издаде пазена тайна, 
когато се опитва да прикрие още по-голяма тайна. Което би могло да означава, че Борисов е силно 
притеснен от нещо и затова ни праща на острова. Макар да сме наясно, че дори да го е купил, щеше да 
е чрез подставено лице. Както в случаите с „Булгартабак“, „Дунарит“, някои пеевски медии и пр. Поне 
така се говори. 

ТУКА ПРАВЯ ЕДНО ДОПЪЛНЕНИЕ, ЗА ДА ОБЯСНЯ ПЛАКАТА НА ШВЕДСКИ В ШВЕЦИЯ –  
„Швеция затваря училище, но ще строи затвори”, на другия плакат протестирам срещу „НАРОДНАТА 
ПАРТИЯ, КОЯТО УЗАКОНИ ПОДСЛУШВАНЕТО КАТО ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ШВЕЦИЯ, ЗАЩОТО 
ПОДСЛУШВАНЕ НА ТЕЛЕФОНИ Е ИМАЛО В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВ-
НА ВОЙНА И СЛЕД ТОВА И СЕГА, ТАКА КАКТО В БЪЛГАРИЯ Е ИМАЛО ПОДСЛУШВАНЕ ПО ВРЕМЕ 
НА ВОЙНАТА ВЪВ ФАШИЗМА И СЛЕД ТОВА В КОМУНИЗМА И СЕГА В 2010 ГОДИНА МАЙМУНАТА 
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ, КАТО МИНИСТЪР НА МВР УЗАКОНИ ПОДСЛУШВАНЕТО В ИМЕТО НА САЩ, 
КОЙТО ЗАПИСВАТ В МИЛИ-АРДИ ЧОВЕЧЕСТВОТО !” Имам ли право на мнение и протест?



7 22 юни 2019 ã. Âра÷анñêî ñеêир÷е / Бадън-арче

Друга възможност е сам да е пуснал слухът, за да го опровергае и дава като пример за фалшиви 
новини. Има такива хватки в политиката. Което означава, че някъде се случва нещо, от което той се 
страхува. Законът Магнитски ли, нещо около мигрантите ли, ония 800 млн евро, потънали покрай АЕЦ 
„Белене“ и Южен поток, за които говори Путин ли? 

Преди две години бе публикуван документ, от който се виждаше, че в Лихтенщайн се проверяват 
банкови сметки на Бойко Борисов, Делян Пеевски и Ахмед Доган. Потвърдиха го дори пеевските медии, 
макар и с внушението, че нямало нищо незаконно. Никой обаче не обясни какъв е произходът на парите 
в тези сметки.

По-късно излезе запис на телефонен разговор между банкера Цветан Василев и жена, представи-
тел на турска корпорация. В него се разкрива, че премиерът Бойко Борисов е поискал 50 млн. щ. д. от 
турска компания. От СРС-то се разбира още, че в аферата е замесено и името на главния прокурор 
Сотир Цацаров. Публикувани бяха и писма, от които се става ясно , че на 13 май 2015 г. турският 
бизнесмен Юсуф Йозтюрк, председател на борда на директорите на компанията „Йозтюрк Холдинг“, 
е поискал да придобие банка “Виктория”. По онова време “Виктория” е собственост на КТБ, а КТБ е 
във фалит. Неин най-голям кредитор се явява Фондът за гарантиране на вземанията, който е налял 
1,5 милиарда евро в КТБ и никой не може да придобие банка “Виктория”, без да удовлетвори Фонда за 
гарантиране на вземанията. Затова турците предлагат да изкупят правото да събират кредитите към 
КТБ. От разговорите се разбира, че за да се приеме офертата от българска страна, Борисов е поискал 
от чуждия предприемач огромната сума.

През 2016 г. руски медии публикуваха текстове как премиерът Борисов е бил „мотивиран“ с 50 млн. 
долара за да осигури придобиването на Българската теле-комуникационна компания (БТК) от руската 
ВТБ банк, чрез номиналните изпълнители в лицето на Спас Русев и Милен Велчев. Борисов подскочи 
като ужилен, когато тръгна слух, че с Пеевски се гласят да придобият Нова телевизия. Отрече също да 
е получавал каквито й да било пари от банкера Цветан Василев, който в интервю бе заявил, че около 
240 млн лева са поели към Борисов, чрез негови посредници. Показа и документи.

Отрича да има нещо общо и с покупката на ЧЕЗ, макар съмненията да са много и доста упорити. Те-
мата „остров“ е подходящ летен сюжет. Спомнете си историята в „Островът на съкровищата“ на Робърт 
Луис Стивънсън. В книгата пиратите бяха заграбили огромни богатства, които скрили на необитаем 
остров. Днес пиратите вече са политици, с остров на съкровищата – офшорните зони и фирми. 

На Борисов фалшивата новина с острова му върши чудесна работа. Хем шум, хем – няма такова 
нещо, моля ви, имам семейство. За нас остава съмнението, че зад неочакваната история се крие нещо 
друго. Но както каза самият Борисов: Истината рано или късно излиза. Въпросът е как ще се отрази тя 
на нас, българите. Струва ми се, че накрая Той ще си вземе островът със съкровищата, а на нас ще 
хариже „островът на стабилността“. Честито на печелившите.

А на Борисов някой да му каже, че в историята 
има и остров Света Елена. Наполеон е живял там 
известно време, но не по желание... При това На-
полеон, а не... Д-р Димитър Попкутуев.

 Копирал - Стефан д-р Д. Чолаков
 

ГРАЖДАНИНО РАЙОНЕН СЪДИЯ  
ОТ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА,

Обръщам се в съдебното заседание към 
Българския външен министър с особена поръчка 
към него като длъжностно лице, за да изпълни 
своето задължение ! Тя се проявява като „Мирен 
гълъб” да запази мира на „Западните Балкани”, 
Аз съм отдавна декларирал борец за Мир, но 
преследван и дори съден, а даже и ПРАВНО 
АМНИСТИРАН СЪС ЗАКОН, който е някакво 
забравено послание и както казваше моят чичо 
адвоката Йосиф Чолаков, „СЕГА НА КУРО И 
МЕДАЛ ДА МУ СЛОЖИШ ЗА ОТМИНАЛИТЕ 
ВРЕМЕНА, ТО Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ, ТОЙ НЕ СЕ 
ВДИГА !” Една ирония, която може да създаде 
смехове и съжаление от него за мен в тези го-
дини. Но мен продължават да ме преследват и 
бият новите „демократи” Ето събрахме се Аз и 
външната министъра Екатерина Захариева по 
пътя на „Мира” и „демокрацията ….

Ето вижда се шведската значка означаваща „Спрете войната” и онази „георгивска лентичка” на-
помняща победата на фашистка – национал социалистическа Германия, в която война е участвал и 
моят баща д-р Димитър Чолаков до победата в Берлин. Аз продължавам да нося мира и се боря за 
мир. При така създадената ситуация от този побой, който обяснявам, Аз се нуждая от някакво лечение, 
но Аз нямам МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ от Кралство Швеция макар да съм шведски гражданин, 
а шведските правови власти ми правят престъпни спънки и мълчат и не дават отговор от 2018 година 
на българската институция. Сега пак съм известил Българите да искат документ от Кралство Швеция, 
която е ПРАВОВА ДЪРЖАВА и е членка на Европейския Съюз.

Аз се явих на 09.09.2018 в град Векшьо – ШВЕЦИЯ, за да гласувам в изборите и съм изразил 
своя протест срещу министър председателя Стефан Льовен и външната министъра Маргот Валстрьом, 
защото те имат РАСИСТКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ МЕН, както вече споделих за изпращането на медицин-
ския осигурителен документ. Аз имам отношение към тях, защото те са ме грабили ИКОНОМИЧЕСКИ, 
както престъпника Карал Билд – външен министър и съм бил конкретен срещу неговите престъпления. 
Това е мое право да демонстрирам срещу престъпленията на управниците. Ето и плакатите ми срещу 
двамата. Дали ако не бях грабен от тях и политическата тайна полиция в Швеция, щях да правя демон-
страция ?
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Нека споделя другия фотос от моя протест и той има обяснение в надписите „САЩ-СЪ-
ВЕТСКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ ФАШИЗЪМ – ЦИОНИЗЪМ – 2003” и „ШВЕДСКИТЕ – ЮДЕЙСКИ 
КАПИТАЛ ЦИОНИСТИ ОТ БИЛДЕРБЕРГ МАФИЯ – УБИВАТ”. Ето поради такива текстове съм 
преследван в Швеция и не съм получавал работа, а унижения, но да стоиш на краката на „МИРА 
И ДЕМОКРАЦИЯТА”, трябва да бъдеш на своя боен пост. Аз съм преследван и в Швеция и в 
България, а последиците на насилия и побой ! И така драга българска външна министър Екате-
рина Захариева, ще изпълниш ли своите задължения към мен Българо – Шведския гражданин 
на Европа?

Споделям на своят шведски колега, гражданина министър председател Стефан Льовен, че 
ще му заведа дело, няколко дела, за грабежите които се извършиха над мен от правителството 
му и предното правителство на Фредрик Райнфелд, който ми разиграха престъпления на грабежи 
и преследване, с което ще покажа, че УПРАВНИЦИТЕ СА ПРЕСТЪПНИЦИ РЪКОВОДЕНИ ОТ 
ЦИОНИЗМА и правят насилие над обикновения гражданин.

Аз съм част от Шведския народ и ще го защитавам. Народът не е управниците! Аз се покланям 
пред този народ и имам уважението към Фолкет Бернадот, убит от евреите като представител 
на ООН, Даг Хамрашелд, Генерален Секретар на ООН, убит от ционистическите интереси на ка-
питализма в Конго, Олоф Палме, министър излязъл на демонстрация с виетнамския посланик в 
Стокхолм срещу престъпленията на САЩ във Виетнам – След това като Министър Председател 
убит от ционизма !

Анна Линд външна министъра на Швеция жертва на една политика да подкрепи НАТО бомбар-
дировки в Сърбия, където се ползваха неутронни оръжия и тя бе убита в отмъщение за тези жерт-
ви от Михайло Михайлович, а когато Маргот Валстьом беше поканена да се завърне от Брюксел и 
за замени убитата Анна Линд, тя отказа. Аз не одобрявам такава държавност и го казвам открито ! 
Нямаме право да мълчим пред жертвите на войната !

НЕ МОГА ДА БЪДА РАВНОДУШЕН И 
ПРЕД ТЕЗИ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИЦИ 

ПРОДАЛИ БЪЛГАРИЯ НА ЧУЖДИТЕ ИНТЕРЕСИ – 
ТЕ СА ПОЗОР ЗА БЪЛГАРИЯ !

ГРАЖДАНИНО РАЙОНЕН СЪДИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА,
Това е моето ИЗЛОЖЕНИЕ – ЖАЛБА – ИСК срещу насилието над мен, направено от зам. 

Кмета на Правец със съдружници. Нападението е политическо отмъщение и е ясно обясне-
но. Твърде неприятно е това сравнение, но това е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ над свободомислието 
при опит да се унищожи ! Желая да се срещна с побойниците, за да им обясня тези техни 
престъпления. Иска ми е да ми върнат фото картата и да заплатят 440 лева за унищожения 
фотоапарат !

ДРУГОТО Е ОТ ЛУКАВА ГО, А НАКАЗАНИЕТО Е ОТ ГОСПОДА !
Стефан Д-р Д. Чолаков

21 юни 2019 

Преди 30 г. на Шведския празник,  
сега „Митзомар - Средата на лятото”,  
Аз влезнах в Кралство Швеция и  
пожелах „Политическо убежище” –  
БЛАГОДАРЯ НА ШВЕДСКИЯ НАРОД  
ЗА ЗАЩИТАТА!

Нека да е понятно на Българския гражданин, как съм преследван и как ЮДЕЙСКИЯ КАПИТАЛИС-
ТИЧЕСКИ РЕД върши престъпления срещу индивида. Зад бляскавите витрини на Христо Смирненски 
се намира „човешката пустота” на държавниците. Усмивки имат, но те са фалшиви !

Сега ще представя един протестен плакат от „Партията на Свободата” в Швеция в упрек срещу 
управляващите, където се казва, до кога Швеция ще се управлява от Брюксел. Да в Кралство Швеция 
има хора, които разбират, че Швеция се ръководи и граби и стремежът е да бъде вкарана в НАТО. Но 
за този модел, трябва да се иска разрешението на шведския народ в РЕФЕРЕНДУМ за разлика от Бъл-
гарските дупе-давци, който са в „Евпо-парламента”, получават големите пари и викат „УРА ЗА НАТО, 
САЩ БАЗИ И НОВИ ОРЪЖИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ, КИТАЙ, СЕВЕРНА КОРЕЯ, 
ИРАН” Това не е движение за мир …


