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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛКАЧОВСКИ, 
 
В Министерския съвет на Република България по електронната поща 

постъпиха Вашите сигнали, касаещи водена кореспонденция с Министерството на 
вътрешните работи /МВР/, Националната агенция за приходите /НАП/, Регионалната 
здравна инспекция /РЗИ/ - Враца, и с администрацията на община Враца.  

Уверяваме Ви, че се отнасяме с отговорност към всички получени заявления 
на граждани. 

Като продължение на кореспонденцията ни – наши писма изх. № 1000/18 от 
25.09.2018 г., № 1000/18 от 22.11.2018 г., № 1000/18 от 16.01.2019 г., № 1000/18 от 
11.02.2019 г. и № 1000/18 от 18.03.2019 г., и както Ви уведомихме, изпратихме 
изложението Ви на вниманието на компетентните институции, с искане за обстойни 
проверки по случая. 

В резултат на предприетите от нас действия, получихме отговор изх. № КД-
04-2010 от 05.10.2018 г., който е и до Вас, подписан от д-р Орлин Димитров, директор на 
РЗИ - Враца. Със същия сме уведомени за водените преписки по повод на Вашите 
сигнали: 

1. Във връзка с получено писмо в РЗИ - Враца с вх. № КД-04-1615 от 
03.07.2017 г. от община Враца с рег. индекс 9400-0-8388/1/ от 29.06.2017 г. за извършване 
на съвместна проверка на 18.07.2017 г. със служители на община Враца по Ваша жалба 
/рег. индекс 9400-0-8388 от 12.06.2017 г./ с твърдение за незаконно функциониращ  
железарски цех и незаконно извършвана дейност със завишено шумово ниво в двора на 
съседа Ви г-н Иван Нинов, служители на РЗИ – Враца са участвали в проверката, за което 
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има изготвена преписка от  община Враца. 
2. Получено в РЗИ - Враца писмо с вх. № КД-04-1615 от 27.07.2017 г. от 

община Враца с рег. индекс 9400-0-8388/2/ от 25.07.2017 г. относно колективна жалба    
/рег. индекс 9400-0-8388 от 12.06.2017 г./ с приложен констативен протокол № 62 от 
18.07.2017 г. за съвместната проверка и констатация, че не е установено незаконно 
строителство и наднормено шумово ниво, като преписката се счита за приключена. 

3. След получен телефонен сигнал в РЗИ - Враца на 25.07.2017 г. от Вас, 
служители са посетили дома Ви и са измерили шума в жилището Ви - приложен е 
протокол за контрол на шум № ДЗК-1915-ФС от 25.07.2017 г. и сертификат за контрол     
№ 1187 от 26.07.2017 г. със заключение на дирекция „Лабораторни изследвания" към     
РЗИ – Враца, орган за контрол от вид А: Еквивалентното ниво на шум, dBA /ден/ на 
мястото на измерване съответства на изискванията на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за 
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 
части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума 
върху здравето на населението /изд. от Министерството на здравеопазването и 
Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г./. Посочено е, 
че за резултата от проверката Ви сте получил отговор от РЗИ – Враца и е уведомена 
администрацията на община Враца - писма изх. № КД-04-1615 от 26.07.2017 г. и № КД-04-
1615 от 27.07.2017 г. 

4. Входирано е писмо в РЗИ - Враца с вх. № КД-04-1684 от 26.04.2018 г. от 
община Враца с рег. индекс 9400-0-8388-/5/ от 24.07.2018 г. с приложена Ваша жалба /рег. 
индекс 9400-0-8388-/4/ от 13.07.2018 г./ срещу г-н Иван Нинов за извършвана шумна 
дейност. Пояснява се, че тъй като става въпрос за инцидентни непостоянни дейности, при 
проверка на място в двора не са намерени ъглошлайф, дрелка и други инструменти. 
Уточнява се, че РЗИ - Враца може да извърши контрол на шума при наличие на шумна 
дейност в момента на проверката, затова  е отговорено на Вас и на администрацията на 
община Враца, че става въпрос за нарушаване на обществения ред и проблемът е от 
компетентността на община Враца. 

5. Получена е Ваша жалба в РЗИ - Враца вх. № КД-03-2010 от 14.09.2018 г.  
относно постоянни и вредни миризми от рязане на железа и приложени към жалбата 
писмо с рег. индекс 9400-0-8388/10/ от 03.09.2018 г. до Вас, с информация за съвместна 
проверка на звено „Инспекторат" и отдел „Контрол по строителството" в община Враца и 
констативен протокол № 60 от 31.08.2018 г. на община Враца. Посочено е, че по тази 
жалба е изпратен отговор до Вас с изх. № КД-03-2010 от 19.09.2018 г., в който се 
уточнява, че РЗИ - Враца не извършва мониторинг на въздух за установяване наличие на 
миризми, тъй като няма нормативна база за това. 

Както Ви е известно, изискахме проверка и от НАП. Получихме отговор изх. 
№ 03-00-63#2 от 04.10.2018 г., на който сте адресат, подписан от г-н Пламен Димитров – 
заместник изпълнителен директор. Уведомени сме, че сигналът е изпратен в Териториална 
дирекция /ТД/ на НАП - Велико Търново, за предприемане на съответните действия по 
компетентност. Имаме уверението, че ще бъдем информирани за резултатите от 
предприетите действия. 

За да бъде проучването ни обстойно, изискахме проверка и от МВР. 
Получихме отговор изх. № 489700-3894 от 07.11.2018 г., който е и до Вас, подписан от       
г-н Методи Гюров – началник на сектор „Жалби, предложения и сигнали“ в дирекция 
„Координация и административно обслужване“. В същия е уточнено, че със заповед на 
директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - 
Враца, на 11 и 29.10.2018 г. комисия е извършила проверки на посочения адрес, в 
съответствие с разпоредбите на чл. 125, ал. 1, т. 2 и чл. 125, ал. 3 от Закона за МВР. От 
проверките и допълнително събраната информация не са констатирани нарушения на 
правилата и нормите за пожарна безопасност, наличие на инструменти за обработване на 
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метали, работилница, гараж или друго помещение за осъществяване на дейност за 
обработка на метали, създаваща опасност от възникване на пожар в съседни имоти. Не е 
установено извършване на каквато и да е дейност от г-н Иван Нинов. 

Посочено е, че по идентичен Ваш сигнал се извършва проверката от ОД 
МВР – Враца, по прокурорска преписка № 1859/18 г. по описа на Районната прокуратура – 
Враца.  

Изискахме и получихме отговор и от администрацията на община Враца – 
рег. индекс 0300-8/1/ от 20.03.2019 г., на който сте адресат, подписан от г-жа Мария 
Попова – заместник-кмет. В същия се уточнява, че по повод постъпили Ваши сигнали, 
свързани с твърдян наднормен шум, от служители на общинската администрация – Враца, 
и РЗИ - Враца, са извършвани проверки на място, като при същите не са установени 
нарушения на действащото законодателство. 

Посочено е, че предвид гореизложеното, община Враца няма основание за 
административна намеса и счита преписката за приключена. 

Към горецитирания отговор е приложено писмо рег. индекс 94000-8388/10/ 
от 03.09.2018 г., което е до Вас, подписано от г-н Калин Каменов – кмет на община Враца. 
Със същото сте уведомен, че е направена съвместна проверка от звено „Инспекторат" и 
отдел „Контрол по строителството". Резултатът от същата е обективиран в констативен 
протокол  № 0000060  от 31.08.2018 г. Предвид съставения протокол на място и постъпила 
налична информация до момента на проверката, както и направеното шумово замерване, с 
протокол № ДЗК-1915-ФС от 25.07.2017 г. на дирекция ,Лабораторни изследвания" в     
РЗИ - Враца, община Враца подкрепя становището на Регионалната здравна инспекция - 
Враца, а именно - „няма установена железарска работилница и извършване на дейност, 
която да предизвиква наднормен шум". 

Надяваме се, че сме внесли яснота по поставените въпроси. 
Благодарим Ви, че се обърнахте към министър-председателя на Република 

България. 
 

 
 
 
 
С уважение, 

                                 

X
Соня Божикова
началник на отдел Приемна

 
 

 
 
 

 
Съгласувал: М. Стоева 
Изготвил: К. Георгиева 


