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ОТВОРЕНО ПИСМО 

ДО  
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ 

УВАЖАЕМИ ГН ЦАЦАРОВ, 
 

Желаем да Ви дадем шанс да изкупите част от тъмното си минало 

във връзка с осъществените престъпления при подаряването на 

Пловдивския панаир на олигарха Георги Гергов, в които Вие като 

председател на ОС Пловдив сте съучастник в в организираната за целта 

престъпна група /ОПГ/ наред с другите лица от МС на двете последни 

правителства и Община Пловдив. 

Предвид демонстрираната от Вас активност в началото на кариерата 

Ви като Главен прокурор, срещу Ваши колеги прокурори съмнително 

обвинени за неправомерни длъжностни действия и то срещу престъпления 

на техни колеги, имаме желанието да Ви предоставим истински, 

неопровержими доказателства за истински престъпления на прокурори и 

вещи лица, като с това желаем да Ви дадем една малка задача, тест за 

добронамереност при употребата в бъдеще на длъжността която заемате.  

Изпращаме Ви нашата жалба срещу постановление на РП 

Панагюрище от 28.07.2011г, за прекратяване на досъдебно производство 
№97/2011г по описа на РУП Панагюрище, пр.вх. №25/2011г по описа на РП 
Панагюрище, пр.вх. № 17131/2010Г. по описа на ПЪРВИ ОТДЕЛ, IV СЕКТОР 
НА ВКП водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл 352 
от НК. 

Настояваме лично да се заемете с наблюдение на прокурорската 
проверка и очакваме в кратък срок наказателни производства срещу 
извършителя на престъплението по чл. 352, както и неговите укриватели 
прокурори, длъжностни лица в РИОС Пазарджик и вещи лица. 

Искрено се надяваме да изпълните дълга си на Главен прокурор, а 
ние се задължаваме да Ви подадем в кратки срокове още много шансове 
за изкупване на вината от Вашето минало. Очаквайте сигнали за 
престъпления по разпоредителни сделки с гори и земи, престъпления по 
заграбване на подземни богатства на стойност десетки милиарда долара, 
престъпления по даване на концесии и т.н. Ако сте съгласен с 



предложените договорености, ние се задължаваме да пледираме пред 
създадения в бъдеще съд срещу организираната политическа престъпност, 
за смекчаване на присъдата по делото за Пловдивския панаир и в 
зависимост от Вашата активност по нашите настоящи и бъдещи сигнали, и 
дори прекратяване на наказателно дирене срещу Вас по този казус.  

 
Гр. Нови пазар, 07.02.2013г.  

  

С уважение: 

Константин Дичев  
ГД БОПП 
/Гражданско движение за борба с организираната  
политическа престъпност/ 

Управление природни ресурси 
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар 
e-mail  kdichev@gmail.com  
GSM: 0886 966 583 
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