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малко чукче и не пуска мощната ъглошлайфка с норми на шума над 110 dB! 
Затова за шума съм си поръчал да закупя професионален уред за измерване 
силата на звука и ще си лицензирам фирмата за да може стойностите да имат 
доказателствена сила. 

Но, жалбата ми в момента е свързана с дейността на съседа Иван Нинов 
от вчера 13 септември 2018 за времето от 5 до 7 часа след обяд. По същото време 
и аз вдигах шум, като рязах дървата си за огрев с електрическа ръчна резачка за 
дърва на двора си, като съседа Нинов заваряваше с електрожен и в последствие в 
същия интервал продължително рязане с мощната ъглошлайфка. 

Проблема в случая е не толкова шума, а постоянните изпарения от 
заварките и най-вече силната миризма на желязо при рязането му, както и 
увреждането на зрението ми от електрожена, когато се покажа на прозореца и 
погледна към неговия двор. Дворовете ни са малки и един до друг и поради факта, 
че къщите ни са построени на калкан и ставащото течение, миризмата нахлува в 
двора ми и най-вече в къщата ми където живея, спя и работя. Не мога да си държа 
вратите и прозорците постоянно затворени /живея точно до парк ДНА/, поради 
нуждата от свеж въздух, а основния проблем е в това, че съседа извършва 
постоянно заварки и рязане на железа. Със сигурност съм свидетел, че такива 
заварки имаше по време на официалния празник 6 септември от преди обед до 
14.00 часа, както и нещо през ден от тогава, ако не е и всеки ден. Точна статистика 
към момента не водя. 

Сега на следващия ден още имам неприятен вкус на желязо в устата от 
тази миризма. Бих счел за необходимо да подавам тази жалба ако съседа прави 
домашни ремонти и инцидентно, но той го прави това постоянно и аз не мога да 
работя в дома си на компютъра! 

Това, че съседа Нинов НЕ извършва домашни ремонти, а „не взема пари 
и помага на всички комшии“ го потвърди жена му Веска Нинова присъстваща на 
внезапната проверка на Община Враца по Констативен протокол №60/31.08.2018, 
както и проверяващите видяха, че в момента заваряваше метална стълба от 
дебело желязо с размери 3 см някъде - метален „Г“ образен профил с дължина 2 
метра и нещо, описано в протокола като: „Констатира се налично парче желязо 
в двора на Господин Нинов с уред за заваряване.“ 

Моля, ако Вашата институция не отговаря за тези проблеми, препратете 
жалбата ми към съответната институция или преписката към РП-Враца. 

 
Абсолютно нищо лично нямам против комшията Иван Нинов! 

Просто искам да не ме събужда в 10.00 ч в събота с ъглошлайфка, както и да 
имам възможност да работя и спя на отворен прозорец с къщата си. Нищо 
повече от това не искам и не търся с тези многобройни жалби от мен! 

 
Благодаря ВИ за вниманието, 

 
 Приложение: 

1. Копие на писмо на Община Враца №94000-8388/10/03.09.18 до мен, 
съдържащо Констативен протокол №60/31.08.2018 г. 

 
Гр. Враца 
14 септември 2018 г. 

С уважение: 
                    Петър Вълкачовски  




