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СИГНАЛ (WARNING)

от 

1. Димитър Михайлов Владимиров, тел. +359893394843
dimvlady@abv.bg

2. Христо Йорданов Цанков, тел. +359896987900
www.illuminati-bg.bg

Уважаеми дами и господа,

чрез настоящия сигнал желаем да сигнализираме компетентните органи и служители на ЕК, както и депутатите в Европейския Парламент, за изключително тревожната ситуация в правосъдната и правоохранителната системи на РБългария. Без никакво преувеличение – положението е страшно! В тази връзка следва да изразим нашето дълбоко възмущение от факта, че макар РБългария да е член на ЕС от 2007 г., в тази държава напрактика се е установило царство на беззаконието! Това е самата истина, без никакво преувеличение! Най-страшното е, че държавните институции на съдебната власт в РБългария (Съдилищата и Прокуратурата), са обсебени и контролирани от един мафиотски картел (октопод), чийто пипала обхващат правоохранителните органи като Полиция и ДАНС, а така също и адвокатурата. Пипалата се разпростират още по-надалеч в изпълнителната власт на централно ниво и стигат до общинските и областните власти. В Съдилищата и Прокуратурата на РБългария работят истински ПРЕСТЪПНИЦИ, които се възползват от облагите и привилегиите на държавната власт, за да покровителстват престъпни елементи и групировки. Те си позволяват дръзко, арогантно и безцеремонно да нарушават законите на държавата и въпреки това се чувстват напълно в безопасност, знаейки че ще останат безнаказани, защото системата го позволява. Тези съдии и прокурори са много по-виновни от мнозина престъпници, които лежат в затворите, но продължават безпрепятствено да безчинстват на своите държавни постове. 

Чрез настоящия сигнал желаем да представим на Вашето внимание един изключително тежък случай – брутално престъпление (съвкупност от много престъпления), извършено срещу Димитър Владимиров от престъпна група в гр. Дупница, България, която в продължение на много години е била покровителствана и продължава да бъде покровителствана от ДАНС, Полицията, Прокуратурата и Съда. В това долно престъпление е замесен и известният нотариус от гр. Дупница – Луиза Стоева, която е и член на Управителния съвет на Нотариалната камара. Целият брутален случай е изложен в наша жалба до Специализираната прокуратура - София, вх. No. 563/07.10.2016. В уверение на факта, че сме подали тази жалба, прилагаме към настоящия сигнал писмо от Специализираната прокуратура - София с дата 28.11.2016. Моля да имате предвид, че в писмото на СП-София до нас е сгрешено името на Димитър Владимиров (вместо Димитър Михайлов Владимиров е написано Димитър Михайлов Димитров), а така също е сгрешена и годината на преписката (вместо пр. No. 563/2016 г. е написано пр. No. 563/2014 г.). На нашата молба до СП-София от 05.12.2016 да бъдат коригирани тези грешки и да ни бъде изпратено отново писмото в pdf-формат, не получихме отговор. Ето само тази елементарна подробност показва много добре нивото на работа на Специализираната прокуратура в София.

Развитието на казуса по пр. 563/07.10.2016 на СП-София не ни дава изобщо надежда, че престъпната група ще бъде подведена под наказателна отговорност. Вече трети месец (!)(видно от писмото на СП-София до нас с дата 28.11.2016) СП-София извършва т. нар. "предварителна" проверка (възложена на ГДБОП) без да образува досъдебно производство, въпреки че ние представихме в нашата жалба до СП-София и документите към нея достатъчно факти и доказателства за незабавното образуване на досъдебно производство. Всъщност тази тактика на Прокуратурата да бави образуването на досъдебно производство като уж провежда предварителна проверка в продължение на месеци наред, ни е до болка позната. Това е тяхна отработена тактика, която дава достатъчно време на престъпниците да замитат следи и доказателства, да си градят защитни тези, да си фабрикуват доказателства и т.н. Във връзка с това ние изразихме открито нашето възмущение в нашето писмо до СП-София от 05.12.2016, което също го прилагаме. Следва да подчертаем, че т. нар. "предварителни проверки", които Прокуратурата извършва, са черната дупка в българското законодателство за Съдебната власт. Специално по този въпрос имаме да кажем много неща, но предпочитаме да ги кажем лично на компетентните служители на ЕК. В тази връзка ние настояваме за лична среща с определени служители на ЕК, за да дискутираме казуса и да изложим още много важни неща.

Настояваме също ЕК да извърши мониторинг на въпросното дело No. 563/07.10.2016 на СП-София – да проследи внимателно неговото развитие и край. До нас достигна също информация, че има изготвен списък с дела, проверявани от европейски прокурори в рамките на процеса за мониторинг на Службата за поддръжка на структурната реформа към Генералния секретариат на Европейската комисия (Structural Reform Support Service – SRSS). Ако това е така, настояваме това дело да бъде включено в списъка за проверка от европейските прокурори.

Следва да изразим нашето силно разочарование от начина, по който местният офис на ЕК в България, намиращ се в София, ул. "Раковски" 124, се отнесе към депозираната от нас молба в офиса на 07.10.2016. Нашата молба бе адресирана до Правния отдел на ЕК, но наша проверка установи, че към 01.12.2016 молбата ни заедно с приложените към нея документи (повече от 60 на брой), НЕ Е била изпратена в Правния отдел на ЕК, видно от отговора, Ref. Ares(2016)6728539 - 01/12/2016, на ръководителя на представителството, Огнян Златев (който отговор прилагаме към настоящия сигнал). Това е недопустимо! Ние се питаме как следва да тълкуваме подобни действия от страна на представителството на ЕК в България? Като опит да се прикрият случващите се в България престъпни явления, обхванали всички нива на държавата, или като нежелание на ЕК да работи за ефективна правова система на територията на ЕС? Нека отговорните служители на ЕК да изискат от своето представителство в България нашата молба и всички приложени към нея документи и да ни информират за тяхното получаване.

Не би било редно да подминем в настоящия сигнал и бруталното престъпление, което Полицията и Прокуратурата на РБългария извърши срещу Христо Цанков през 2015 г. Известно време след като Христо Цанков сигнализира ДАНС за наличието на мафиотски картел в съдебната и изпълнителната власт на РБългария, бившият началник на РП-Дупница, Валентин Гълъбов, в сътрудничество с частния психиатър Александър Паризов, в нарушение на всички закони на държавата (!!!) организираха издаването на фалшиво становище, съгласно което Христо Цанков е болен от "шизофренна болест" и е "уместно да се пристъпи към процедура за задължително лечение". Т.е. фактически бе направен опит Христо Цанков да бъде "интелигентно" ликвидиран. Случаят бе огласен от една-единствена медия – вестник "Шоу", макар че Христо Цанков се обърна с молба за съдействие към голям брой медии, вестници и телевизии. След като Христо Цанков подаде жалба до Главна прокуратура, вх. No. 2502/03.06.2015, срещу Валентин Гълъбов и Александър Паризов, две прокуратури (КОП и АП-София) напълно покриха бруталните престъпления на извършителите. Нещо повече, Прокуратурата на РБългария (РП-Дупница) наскоро се позова и цитира това фалшиво становище в едно свое постановление с дата 23.11.2016. Ето така действат ПРЕСТЪПНИЦИТЕ в Съдебната власт на РБългария! Брутално, дръзко и арогантно, бидейки уверени, че няма власт над тях, която да им потърси отговорност за техните престъпления. Но те грешат, много грешат! Тяхното възмездие ще дойде като възмездие от Всемогъщия, защото е писано:

Евр. 10:30 Защото познаваме Този, Който е рекъл: "На Мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние"; и пак: "Господ ще съди людете Си".
Евр. 10:31 Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.

Специално във връзка с гореизложения казус молим за становище от ЕК – по какъв начин Христо Цанков може да продължи да отстоява своите потъпкани от държавата граждански и човешки права при положение, че Полицията на РБългария, държава-членка на ЕС, е главният извършител на престъплението, а Прокуратурата и дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР прикриват и покриват престъпниците, като по този начин извършват нови престъпления срещу правосъдието. Нещо повече, Прокуратурата отказа няколко пъти да предостави на Христо Цанков копие на фалшивото становище на д-р Александър Паризов, изискано по надлежния ред. Потресаващо! Само този факт е достатъчен, за да стане ясно какви арогантни и незаконни действия си позволява да върши Прокуратурата в РБългария. 

Няколко думи и за ДАНС – агенцията, която би трябвало да пази националната сигурност на държавата и да се бори срещу организираната престъпност. Оказва се обаче, че ДАНС се бори само срещу онези престъпници, които например бъркат в джобовете на маститите банкери или срещу онези престъпници, които нарушават статуквото на престъпния свят. Да вземем например разпространението на наркотици. Уж постоянно се хващат пратки с наркотици, но тяхното разпространение така и не спира. Наскоро в гр. Дупница починаха две млади момичета, които употребяваха наркотици, второто бе само на 18 години. Местният вестник "Вяра" публикува на първа страница статия за това момиче на име Вероника Генина, с дата 15.11.2016 г. Потресаващо!

След това, оказва се, че няколко журналистически екипа на БНТ, БТВ и Нова ТВ (съставени от 2-3 души), са много по-добри в разкриването на организираната престъпност в България отколкото стотиците служители на ДАНС (явни и тайни), получаващи огромни финансови и други ресурси от държавата. Ето и няколко примера. Наскоро екип на БТВ разкри престъпни схеми, в които са замесени голям брой нотариуси и други държавни служители, за изготвяне на фалшиви документи и продажбата на десетки имоти около гр. София и в гр. София! В ефира на БТВ бяха излъчени потресаващи репортажи, а администрацията на Софийска община се самосезира и уж започна да действа. Но обърнете внимание – тези колосални измамни схеми, ощетили стотици граждани и дори държавни институции, продължили години наред, бяха разкрити от журналистите на БТВ! Все едно, че ДАНС не съществува.

След това, в няколко свои журналистически разследвания Вяра Ахчиева от БНТ разкри престъпен канал, извършван чрез танкери по Черно море. Оказва се, че в България незаконно са били вкарвани нефтопродукти от Ислямска държава, но ДАНС отново я няма никъде.

В ефира на Нова ТВ също постоянно се излъчват репортажи на техните разследващи журналисти за престъпните схеми на организирани престъпни групи. ДАНС не се и споменава. Все едно, че изобщо не съществува. И какво може да се очаква от една агенция, която дори не може да обработи един изпратен до нея сигнал по ел. поща, като върне отговор, че е приела сигнала и че той е входиран под еди-кой си номер. Такива елементарни действия са непознати в тази агенция. (Да не споменаваме срамните отговори, които Христо Цанков е получавал от ДАНС по негови сигнали). Така че ние логично се питаме: за кого работи ДАНС и чии интереси обслужва? След казуса с банка КТБ и още много други казуси ние имаме основания да смятаме, че ДАНС се е превърнала в една частна агенция за покровителство и протекция на крупни частни интереси, да не кажем нещо по-тежко.

В заключение, ние отправяме настойчив сигнал към всички служители на ЕК и към депутатите в Европейския парламент:

Уважаеми дами и господа,

ние АЛАРМИРАМЕ, че в РБългария, държава-членка на ЕС, беззаконието е взело връх на всички нива в държавната власт! БЕЗЗАКОНИЕТО царува! Това е много сериозен сигнал! Всичко това не вещае добри последици. Т. нар. "съдебна реформа" на бившия вече премиер Бойко Борисов (опазил ни Господ да не идва повече никога на власт) се провали с гръм и трясък. Последиците са още по-голямо и упорито беззаконие в съдебната система, още по-голямо корумпиране на съдебните служители. Ако това е моделът на ЕС – той е обречен на провал и неговият край се вижда. 

Приключваме този сигнал с пожеланието: дано в ЕК се намират все още съвестни, морални и отговорни служители, които да обърнат достатъчно сериозно внимание на ситуацията в България и които да пожелаят лично да се срещнат с нас. 

Тъй като изпращаме настоящия сигнал във всички посолства на страните-членки на ЕС, както и на други страни, ние заявяваме нашата готовност да дадем пресконференция в присъствието на медии и журналисти във всяко едно посолство, което би ни предоставило трибуна, от която да представим ситуацията в съдебната система на РБългария с доказателства и факти. В тази връзка отправяме специален апел към френското и американското посолство. Считаме също така, че офисът на представителството на ЕК в България, намиращ се на ул. "Раковски" 124, е подходящ за организирането на подобна пресконференция. Приветстваме всяка организация или адвокатска кантора, която би ни подала ръка, в нашата борба срещу мафията в съдебната и изпълнителната власт на РБългария.


С уважение,

1. Димитър Михайлов Владимиров

2. Христо Цанков * SHT
SHF * SJC * SHG

The Power of Knowledge!
www.illuminati-bg.bg
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