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ДО: Началника на РПУ гр. Враца, ул. 
"Стефанаки Савов"  №2, Главен 
инспектор Георги Христов Митов 

  
 
 

     
Ж А Л Б А 

 
от 
Петър *** Вълкачовски, ЕГН ***, 
Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ **, 
тел. *** 
 
 
ОТНОСНО: Подадени сигнали на тел. 
112 и не налагне на глоби по чл. 72 от 
Закона за устройство на 
територията, както и по чл. 18 от 
Наредба за изграждане и 
възстановяване на елементите на 
техническата инфраструктура на 
територията на община Враца 
(Приета с Решение № 686 от 
30.01.2018 г. на Общински съвет – 
Враца) 
 
 

 
 
 Уважаеми г-н Началник, 
  
 Повод да адресирам настоящата жалба до Вас, е устната препратка от 
служител на Община Враца – Инспектор Натали Радулова от Звено 
„Инспекторат“, във връзка с водените от Общината жалби, относно тормозещия 
ни с промишлен шум, увреждащ здравето ни и застрашаващ домовете ни от 
пожар, следствие от комерсиална си железарска дейност извършвана на открито 
в собственият му частен имот, съсед Иван Нинов, живущ на бул. „Хр. Ботев“ ** 
в гр. Враца. 

По специално, че не е наложена глоба на съседа г-н Нинов във връзка с 
разкопаните от него тротоарни плочки без необходимата документация и 
съгласуваност и затова, че ваши служители присъствали на сигналите на тел.112 
са свидетели на нарушението. Препратката е „след като те са го видяли, те да 
го глобяват!“. 

Настоящата жалба е и сигнал за обида на държавен служител, както и за 
възможна намеса в прилагането на гореописаните закони в следствие от 
приятелско познанство на комшията Нинов с БАЩАТА на бивш КМЕТ на гр. 
Враца. 
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Кратката хронология е следната: 
 На 29 юли 2018 г., /неделя/ в 12:10 часа подавам сигнал до Общинска 
полиция на тел. 112 от моя мобилен номер ***, за това, че комшията Иван Нинов 
вадеше тротоарните плочки пред имота му на бул. „Хр. Ботев“ **, като шумно 
биеше с чук и секач по тях. 
 От моята тераса на къщата ми видях пристигането на полицаи в униформи 
от лек автомобил на пътна полиция, които видяха, че комшията Нинов вадеше 
тротоарните плочки и беше струпал една върху друга 4-5 броя. Не бяха съставени 
или връчени никакви документи пред комшията на тротоара и след заминаването 
на полицаите, той продължи да вади плочките. 
 На следващия ден /понеделник/ подавам жалба до Община Враца във 
връзка с разкопаването на тротоарните плочки. Копие на жалбата давам в 
приложение №1, като тя е свързана както с шумна дейност в интервала 14-16 ч. в 
неделя, така и с липсата на обезопасителнителни или предупредителни средства 
за преминаващите пешеходци като мрежа или сигнализация. 
 Във вторник или сряда идва проверка на място, в мое присъствие и от 
представители на Звено „Инспекторат“ и  Отдел „Контрол по строителството“ 
към Община Враца и се извършва проверка. Плочките бяха възстановени, но не 
се показват никакви документи от комшията по гореописаните закони, отново не 
се съставят никакви документи и не се заснемат плочките, а в последствие се 
издава писмо по констатация. Копие в приложение №2. 
 В събота 04 август 2018 г., непосредствено след проверката, 
 
 Г-н Началник, моля обърнете внимание, 
 
комшията Иван Нинов отново започна да копае тротоарните плочки пред имота 
си от 14:30 след обяд, като бие шумно с чук и секач по тях и ги вади! И това само 
няколко дни след проверката?!? Аз като го видях и чух не можех да повярвам на 
очите и ушите си и си казах, че няма смисъл да сигнализирам повече. Но той 
продължаваше с шумния си ремонт и в 3 часа след обяд и жена ми с детето не 
можеха да си почиват и тя сигнализира на тел. 112 от нейния мобилен телефон с 
номер ***. 
 При пристигането на трима Ваши униформени служители на адреса, жена 
ми с детето слезе при тях на тротоара пред имота на съседа и тримата полицаи 
бяха свидетели, че отново имаше извадени тротоарни плочки! 
 Слязох и аз, а комшията се криеше в терасата си на къщата и не слизаше. 
Полицаите ми отговориха, че той /комшията/ е бил казал, че си правел ремонт 
поради теч на вода или нещо такова. Аз попитах полицая, а това дали наистина е 
така? Само това, че той казва, че е така, означава ли, че примерно няма някаква 
нередност направена под плочките, където е инфраструктурата на града като 
кабели и тръби? Само за това, че комшията е на 70+ години трябва да му се вярва 
и да прави каквото сметне за правилно? 
 Този петък, който отмина 24 август 2018 г., бях в отреденото време за 
прием на граждани в кабинета на Директора на Дирекция „Строителство и 
инфраструктура“ на Община Враца, инж. Нина Калеева и поставих въпроса за 
това дали е глобен комшията Иван Нинов заради разкопаните плочки без 
разрешение. Главният юрист-консулт Генко Стоянов на Община Враца ми 
отговори да питам в Звено „Инспекторат“. В коридора срещнах Инспектор 
Радулова извършила проверката на място и тя ми каза да се обърна към Вас. 
 Та, основното ми питане от позицията ми на жалбоподател е: 
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 Комшията Иван Нинов глобен ли е за двойното си нарушение относно 
своеволния ремонт по „Проводите на техническата инфраструктура“, 
термин според Закона за устройство на територията? 
 
 Вижте глобата предвидена за такова нарушение по НАРЕДБА ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ВРАЦА (Приета с Решение № 686 от 30.01.2018 г. на Общински съвет – Враца): 

 Чл. 18. Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лева физическо лице, което: 
1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази 

наредба, без да уведоми за това община Враца и/или без за това да е издадено 
съгласувателно писмо по чл.7 на наредбата; 
 
 5000 лв. е огромно наказание, т.е. нарушението не е маловажно! Тава са 
почти 10 броя минимални заплати или 25 минимални пенсии. 
 Настоящата жалба която отправям към Вас, не е свързана с някакво 
минимално административно нарушение с глоба от порядъка на 10 или 20 лв, а е 
свързана и действия на комшията Иван Нинов по отношение на Престъпление от 
общ характер, според Постановление Пр. пр.№1859/2018г. от 10 август 2018 г. на 
Районна прокуратура Враца. Копие от Постановлението давам в приложение №3. 
 Аз го разбирам по следния начин: Прокурор Ст.Динчев на този етап 
отказва да образува досъдебно производство за престъпление от общ характер 
поради недостатъчно данни, но казва, че е извършено престъпление от общ 
характер и институциите трябва да информират органите на прокуратурата за 
направените констатации. 
 За което Ви моля да сезирате Прокуратурата за престъпление от общ 
характер, доказателствата за което са следните: 
 
 Комшията Иван Нинов от години постоянно извършва в частния си имот 
на открито комерсиални железарски услуги свързани с рязане и обработка на 
черни метали. Рязане с мощна ъглошлайфка на ламарина, винкели и профили по 
направата на  метални входни врати, включително гаражни, както и обработката 
на тези материали с пилене освен с ъглошлайфка, то и с ръчна пила, както и 
пробиване с електрическа дрелка и заваряване с електрожен. 
 Доказателство за това са подписите на 10 /десет/ съседа от две улици около 
парк ДНА и начално училище „Иванчо Младенов“, в колективна жалба до Кмета 
на гр. Враца от 12.06.2017 г., под №94000-8388 
 
 Престъплението от общ характер се изразява във високо наднормения 
шум от тази дейност, както и опасността от пожар от обработката на метала, не 
вземане на предпазни мерки, а и невъзможност да се вземат такива по отношение 
на мястото където се извършва дейността, както и опасност от летящи частици от 
рязането с високо оборотните металорежещи електрически инструменти. 
 Доказателствата са както следва: 
 По мой сигнал от 25.07.2017 г. свързан с обаждане на служебен телефон в 
РЗИ-Враца за шум в жилището ми на бул. „Хр. Ботев“** от съседа от №**, 
служители от Институцията направиха замерване на шума в моето спално 
помещение. Копие на писмото в приложение №4 с изх.№ КД-03-1684/02.08.2018 
г. 
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 Цитирам от него: „Измереното еквивалентно ниво на шум /ден/ е 33,7 
dBA, непостоянен шум, при гранична стойност на еквивалентно ниво на шум 
/ден/ 35 dBA.” 
 Много важна особеност по време на това измерване е, че комшията не 
използваше тогава ъглошлайфката, а изглежда знаеше за проверката и чукаше с 
малкото чукче! За това, че тогава не е включвана ъглошлайфка, и това го заявявам 
като свидетел, за което се подписвам в края на писмото! 
 Тази стойности от измерено 33,7 dBA и ниво от 35 dBA, моля съпоставете 
с използваната от него стара българска ъглошлафка с мощност около 2 Kw/h и 
технически стойности на еквивалентна такава съвременна марка ЪГЛОШЛАЙФ 
230 мм, марка Собствен супер бранд PREMIUM на „Валерий С&М Груп” АД. 
Копие на оригиналната инструкция за употреба съдържаща всички рискове от 
употреба и технически характеристики по отношение на стойности на шум, давам 
в приложение №5. Инструкцията се намира на интернет адрес: 
https://shop.valerii.com/files/products/images/upload/31229_1.pdf  Цитат на: 
 

 
 
 Моля обърнете внимание, стойност от 110 dBA! И това е вероятно ако не 
се реже ламарина. С рязане на ламарина ще е още по-шумно. Друг цитат е:  

• „Носете  лични  предпазни  средства. Съгласно  употребата,  
използвайте пълна   защита   за   лицето   или предпазващи    очила. 
Ако е необходимо, носете противопрахова  маска,  антифони, 
защитни ръкавици или специализиран  престилка,  за  да  се 
предпазите  от  парчета  и  други частици. Очите  ви  трябва  да  са 
защитени от летящи частици, които се появяват  в  резултат  на  
различните форми на употреба. Противопраховата или  респираторна  
маска  трябва  да могат  да  филтрират  праха,  които  се отделя като 
резултат при употреба на устройството. Ако  сте  изложени  на голям  
шум  през  дълги  периоди  от време в бъдеще може да страдате от загуба 
на слуха. 

https://shop.valerii.com/files/products/images/upload/31229_1.pdf
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• Уверете  се,  че  другите  стоят  на безопасно  разстояние  от  вашата 
работна област. Всеки човек, който влиза  в  работната  зона,  трябва  
да носи  лични  предпазни  средства. Отчупени  парчета  от  
обработвания детайл  или  от  счупения  монтиран инструмент  може  
да  полети  дори извън работната област и да причини наранявания 
… 

• Допълнителни указания за безопасност  относно  режещите дискове  
… 
Стойте извън областта пред или зад въртящия  се  режещ  диск.  
Ако движите   режещия   диск  в  посока обратна  на  вашето  
местоположение докато  обработвате  детайла,  един откат  може  да  
накара  въртящия  се диск да се насочи директно към вас.“ 

 
 Термините от упътването по отношение на „работна област“, „загуба на 
слуха“ и „Отчупени  парчета  от  обработвания детайл  или  от  счупения  
монтиран инструмент  може  да  полети  дори извън работната област и да 
причини наранявания“, 
 МОЛЯ СЪПОСТАВЕТЕ С, 
 Приложение №6, което представлява мястото на работната площадка 
спрямо съседите по схема/чертеж от Извадка от Подробен устройствен план на 
гр. Враца, издаден от Община Враца. 
 Оградата е от мрежа с едри отвори! Другото можете да го прецените по 
чертежа. 
 Тези доказателства са за увреда на слух на преките му съседи, според НК 
Чл. 129. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.), ал. (2) се води средна телесна повреда и 
се наказва с лишаване от свобода до шест години. 
 Доказателството за заплаха от пожар на домовете ни от дейността му 
свързана с летежа на искрите от рязането на железата се състои в официалната 
проверка от Службата по пожарна безопасност и защита на населението – Враца, 
на която аз бях свидетел и се състоя пред комшията Нинов в неговия личен имот 
на открито и на мястото където реже железата на 07 август 2018 г., в 9:45 от 
инспектор Тодоров от службата. Констатацията бе, че трябва да има 
пожарогасител, поради техническата зависимост от големината на шума от 
рязането на железата и едрината и дължината на отделяните искри, липсата на 
ограничител на летежа на искрите и преминаването им през границите на имота, 
където е вероятно да запалят есенно сухо листо от непосредствения парк ДНА и 
вятъра да го разпали и отнесе в складираните през няколко метра дърва и пелети 
под навесите на преките съседи. Налице е също така невъзможност да се 
предотврати евентуален такъв пожар паради това, че разстоянието от 20 метра от 
складираното огромно количество твърдо гориво под навесите е извън обсега на 
пожарогасител от позицията на съседния имот и навлизането в чужда 
собственост. 
 Аз бях свидетел, че комшията Иван Нинов, при изискването за наличието 
на пожарогасител от Инспектор Тодоров, отговори, че такъв има в козметичния 
салон до него от където може да вземе. Това не се одобри от Инспектор Тодоров! 
Другото доказателство за това, че тези неблагоприятни последици за нас по 
отношение на пожар от съседа се пренебрегват и не взема НИКАКВИ мерки за 
защита на живота и домовете ни са липсата на коф-помпа или маркуч ако има 
вода за гасене на пожар от дистанция. 
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 Тези действия или по-точно бездействия могат да се определят като 
ПРЕСТЪПНА НЕБРЕЖНОСТ. 
 
 Доказателства за другият ми сигнал по отношение на обида на Държавен 
служител по време на изпълнение на служебни задължения, изразени по 
безпардонен начин, на висок глас и на улицата се състоят в това, че аз бях 
свидетел на изреченото, което бе казано и пред другите проверяващи според 
писмото от Община Враца в приложение №2. 
 При продължаване на проверката от служителите на Общината на 
тротоара, пред имота на комшията на №60 и питане на околните хора от 
проверяващия Инспектор за мнения в подкрепа на едната или другата страна, при 
изказване на един възрастен господин, съсед от №58, който се представи, 
цитирам: „Аз съм бащата на бившия КМЕТ, /мисля, че каза името Тотю 
Младенов/ и той ми много помага и неговия шум е много по-малък от този на 
децата“, комшията Иван Нинов се обърна към проверяващия Инспектор 
Радулова от Звено „Инспекторат“ с думите: „абе ви сте като прахосмукачка!“ 
 Комшията го проверяват от Звено „Инспекторат“, за причините за 
промишления му шум и разкопаните от него тротоарни плочки, а той нарича 
жената Инспектор „прахосмукачка“ и след няколко дни отново разкопава 
плочките?!? 
 Още един факт имащ отношение към Вашата дейност: 
 Комшията подава жалба в Полицията срещу мен за заплахи в началото на 
лятото някъде, беше. Кварталния полицай е запознат със случая и на два пъти 
ходих в РПУ-Враца. А комшията сега при задаване на въпроси от мен от 
прозореца ми през един имот към него в неговия двор за това какво прави, той ме 
вика при него да ми покаже какво прави и „да седнем и да се разберем“. Преди 
това предизвикателно ми отговаря пак от двора му „да се обадя на пожарната!“. 
Това е преди проверката за пожар и това го казах преди да започне проверката с 
Инспектор Тодоров в дома му. Казах на комшията: “нали ти каза да се обадя на 
пожарната?!?“ Пожарникаря, Инспектор Тодоров го погледна въпросително, но 
комшията Иван Нинов нищо не каза! 
 Защо комшията след като се струва от мен по отношение на живота, 
здравето или собствеността си ме вика на саме в тях или ми казва да се обадя на 
пожарната? Това не е ли провокация или опит за подстрекателство? 
 
 И няма никакви наказания и отново днес в 12:00 на обяд реже железа в 
двора си и все едно не са идвали проверки и не е нарушил с нищо закона! 
 

За това, че днес реже, попитах жена му, която мина пред дома ми 
разхождайки се за това, че тя ми каза, че той /мъжа й, Иван Нинов/ вече не работи, 
а има отново шум от ъглошлайфка и железа от двора му, тя ми отговори пред 
жените който бяха на тротоара от съседния до мен фризьорски салон, „че сега е 
дошъл комшията“.  
 
 Демек има поредната поръчка по отношение на железарска услуга или 
направа на входна желязна врата и толкова! 

 Само ще вметна, за да не се повтарям с другите жалби, че комшията 
има фирма за железарски услуги, която каза, че е спрял пред проверяващите от 
Общината и тя се казва ЕТ „ИВАН НИНОВ – 2006“ с ЕИК/ПИК *** с предмет на 
дейност: ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, 
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СЕРВИЗ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, ЗАВАРОЧНИ 
УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЦВЕТЯ, ТЪРГОВИЯ С 
ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. 

 
 И този неработещ сервиз или търговския обект, трябва да се намира под 
прозореца ми? И защо с внасянето на моите осигуровки трябва да плащам 
неговата пенсия а той да ми пили железа на главата и да ми застрашава живота, 
здравето и дома ми за неговата печалба? 
 Ето поради това пиша тези редове. 
 
 Ще завърша с цитата на една новина от днес от интернет страницата на 
голям новинарски сайт от адрес: https://dnes.dir.bg/gallery/ministar-radev-
podmeneni-sa-faktite-okolo-intsidenta-s-bashtata-na-prezidenta  
 
„Министър Радев: Полицай е подменил фактите около инцидента с бащата на 
президента 
… 
Вътрешният министър Валентин Радев съобщи пред журналисти, че най-
вероятно пътният полицай, съставил протокола от катастрофата, в която е 
участвал бащата на президента, е описал ситуацията не така, както се е 
случила. 
…“ 

Силно се надявам, че тази случка по отношение на ПТП с кола на бащата 
на Президента на Република България, не е идентична по отношение на 
приятелски връзки с бащата на бившия КМЕТ, за предотвратяване на налагане на 
глоби на комшията по отношение на разкопаните от него плочки, както и 
промишлената му дейност с характерно шумово ниво за промишлено 
производство, опасност от пожар и нараняване на преките съседи, които 
комерсиални деяния са в непосредствена близост до Парк ДНА и начално 
училище „Иванчо Младенов“. 
 

 
Благодаря ВИ за вниманието, 

 
 
Гр. Враца 
27 август 2018 г. 

С уважение: 
                    Петър Вълкачовски 
  

https://dnes.dir.bg/gallery/ministar-radev-podmeneni-sa-faktite-okolo-intsidenta-s-bashtata-na-prezidenta
https://dnes.dir.bg/gallery/ministar-radev-podmeneni-sa-faktite-okolo-intsidenta-s-bashtata-na-prezidenta



