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	Г-н Главен прокурор,

във връзка с подадено от мен Искане до Главния прокурор, вх. No. 13099/25.10.2018 на ВКП,

ПРОТЕСТИРАМ

срещу незаконосъобразния отговор No. 13099/05.11.2018 на прокурор Васил Миков от 05 отдел "Аналитичен" на ВКП, цитирам:

>>> Уважаеми господин Цанков,

По повод изложението Ви, постъпило във Върховна касационна прокуратура на 25.10.2018 г. Ви уведомявам, че след обсъждане в отдел "Аналитичен" във ВКП не намираме основание да бъде предложено на Главния прокурор да упражни правомощията си по чл. 150 ал. 1 във връзка с чл. 149 ал. 1 т. 7 от  Конституцията на Република България. <<<

Във връзка с горния порочен отговор, правя следните възражения:

1). Моето изложение е по същество ИСКАНЕ, адресирано директно до Главния прокурор предвид неговите правомощия по чл. 150 (1) КРБ.

2). Моето ИСКАНЕ не е адресирано до отдел "Аналитичен" на ВКП – същият този отдел няма никакви правомощия по чл. 150 (1) КРБ!

3). Чл. 150 (1) КРБ посочва изрично главния прокурор, а не Главна прокуратура (ВКП)! Подобно, разпоредбата посочва президента като носител на същите правомощия, а не Президентството.

4). Пълен абсурд е ВКП да разглежда направеното до главния прокурор Искане и да се произнася по него! Това е незаконосъобразно! Изобщо не коментирам липсата на каквито и да било мотиви в единственото изречение от отговора на ВКП. 

5). Законово и конституционно задължение е на главния прокурор лично да разгледа и лично да се произнесе по направеното Искане.

6). В своя отговор главният прокурор е длъжен да посочи ясни мотиви при евентуален отказ.

7). Отговорът на ВКП съдържа още един голям порок – във връзка с правомощията на главния прокурор по чл. 150 (1) КРБ е посочен чл. 149, ал. 1, т. 7 от КРБ, а моето ИСКАНЕ е във връзка с чл. 149, ал. 1, т. 2 от КРБ.


ИСКАНЕ:

Предвид на гореизложеното, правя следното ИСКАНЕ до Главния прокурор:

Да се запознае с текста на направеното Искане, вх. No. 13099/25.10.2018 на ВКП, и да се произнесе лично по него, съобразно своите законови правомощия и задължения.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1). Прилагам разпечатка на статия от ел. издание "Дневник", озаглавена "Субсидиите за църкви – извън държавния контрол":
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/13/1123169_subsidiite_za_curkvi_-_izvun_durjavniia_kontrol/

Статията, написана и публикувана още през 2010 г., разкрива бруталните злоупотреби на правителствени служители, извънредно отпускали огромни суми от държавния бюджет за БПЦ. Тази порочна практика очевидно продължава и до ден-днешен, насърчавана по всякакъв начин от премиера Борисов. Това БЕЗЗАКОНИЕ е необходимо да бъде разследвано от ВКП, за да стане ясно какви извънбюджетни средства са били отпускани за БПЦ от правителството през последните 10-15 години, кой и на какво основание е злоупотребявал. Има сериозни основания да се смята, че БПЦ се е превърнала в перачница на пари. Тази мафиотска схема се прилага и в Римокатолическата църква. Не случайно един от нейните елитни ордени (командван от йезуитите) на име Opus Dei носи прозвището "Святата мафия". Игралният филм "Шифърът на Леонардо", макар и художествена измислица, представя завоалирано и някои важни истини – така например главният герой, проф. Лангдън, е преследван и набелязан за убийство от един римокатолически фанатик-убиец, член на ордена Opus Dei. 

2). За да разбере Главният прокурор същността на направения срещу Конституцията заговор за нейното обезсилване, коя е силата, която се крие зад този заговор и какви са крайните цели, 

ПРИЛАГАМ

към настоящия ПРОТЕСТ следните важни просветителски книги и брошюри:

а.) Книгата "Тайните терористи" на адвентния проповедник Бил Хюз;

Книгата разкрива малко известни факти за конспирацията на Римо-католическата църква срещу Конституцията и демократичното управление на САЩ, включително организирането на убийството на президента Ейбрахам Линкълн и вицепрезидента Ендрю Джонсън. След като съдебно-следствените органи на САЩ разкриват заговора и екзекутират част от заговорниците, правителството на САЩ прекъсва дипломатическите си отношения с Ватикана на 28.02.1867 г., които са възстановени едва през 1984 г. от президента Роналд Рейгън.

б.) Брошюрата "2017 – 500 години след Лутер";

в.) Брошюрата "Белегът на Звяра и тайната на числото 666";

д.) Книгата "Съдбоносният неделен закон" на адвентния проповедник Ян Маркусен; 



.......................................................................................................................
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