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ДО: Районна Прокуратура Враца 
гр. Враца, бул. "Христо Ботев" №29, 
ет. 3 тел.: 092/620474 

С И Г Н А Л 
от 
Петър ** Вълкачовски, ЕГН ***, 
Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ **, 
тел. *** 

ПО: пр. преписка № 01859/2018 

ГОСПОДИН РАЙОНЕН ПРОКУРОР, 

Ще Ви представя накратко част от информацията станала публична при 
съставяне на Констативен протокол №60/31.08.2018 от Натали ** Радулова, 
Инспектор в Звено „Инспекторат“ и Ивайло ** Боянин ст.експерт, служители на 
Общинска администрация Враца, които обстоятелства ме касаят пряко по 
отношение заплаха за моето здраве и уронване престижа на бизнеса 
ми/магазина, който се осъществява в дома в който живея на бул „Хр. Ботев“ 
№**. 

Става въпрос за времето на проверката по въпросния протокол, който е 
съставен в частния имот на комшията Иван Нинов на бул. „Хр. Ботев“ №**, 
където присъствах и аз, и изказването на комшията Иван Нинов по време на 
проверката за това, че е предоставил като услуга по връзване на отпадни води 
към ВиК мрежата към неговия имот на имота на съседния му комшия Ивайло 
Бонев на №**. 

Имота на съседа Бонев е вътрешен и няма пряк достъп до канала за 
отпадни води на ВиК-а мрежата под улицата отпред, поради обстоятелството, че 
между неговия имот и канала под улицата има друг съседен имот. Къщата на 
съседа Бонев е непосредствено до моята на №**. 

За тези факти по време на проверката никой от присъстващите не е 
задавал такъв въпрос или е питал съседа Нинов, както и за неща касаещи 
присъединяване на отпадни води от съседни имоти. Той го каза това нещо в 
своя защита за това, че услужва на всички съседи около него, добронамерен е 
към тях, не ги тормози с постоянен изключително висок шум от металорежещи 
машини, както и за това, че не му се заплаща с пари за услугите. Или не взема 
пари. 

Въпросната проверка бе и по мой сигнал за Незаконна дейност до 
Община Враца от него или такава касаеща „Сивия сектор“ във връзка с 
прекратяване дейността на регистрираната от съседа Нинов фирма – ИВАН 
НИНОВ – 2006, ЕИК 106612681, Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ 
област Враца, община Враца гр. Враца 3000 ул.ХРИСТО БОТЕВ No ** тел.: **, 
**, предмет на дейност ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СЕЛСКОСТОПАНСКО 
ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИЗ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, 
ЗАВАРОЧНИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЦВЕТЯ, 
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ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, който търговец 
според мен реално продължава да осъществява дейност поради постоянното 
рязане, обработка и заваряване на железа. Такова рязане с мощна ъглошлайфка 
се осъществява и в момента на писане на този сигнал в 12:30 мин. на обяд, както 
и се заваряваше метална стълба около 2 метра и нещо дълга от дебели метални 
„Г‘ образни профили с размери около 3 см. по време на проверката по 
протокола. 
 ОСНОВНОТО: Твърдя, че това предоставяне на канализационни услуги 
от съседа Нинов на съседа му Бонев се използва като психическа принуда, 
неправомерно въздействие или изнудване от съседа Нинов спрямо последния, 
със цел въпросния съсед от №** да не подава жалби и да не се оплаква от 
силния шум, който се осъществява в непосредствена близост до неговия 
прозорец и като тази дейност се осъществява без никаква ефективна преграда 
между имотите за шума, искрите, изпаренията от металите и вредните блясъци 
за очите от заваряването. 
 ДОКАЗАТЕЛСТВА: Притесненията, психическото напрежение и стреса 
на комшията Бонев да се подписва срещу Нинов за неговата дейност и 
невъзможност да се свърже към ВиК-а мрежата или да си изкопае септична яма 
в двора, поради липса на място. 

Аз съм свидетел като пряк съсед за това, че съседа Бонев е подложен на 
такова психическо изнудване поради споделянето от него към мен за този факт 
по тази услуга и по повод за искане от мен той да се подпише срещу Нинов.  

Отначало когато събирах подписи по колективна жалба №94000-
8388/12.06.2017г. до Община Враца, съседа Бонев отказа да се подпише, като не 
ми каза причина, но изразяваше несъгласие с шума. Но при срещане от мен на 
жена му Надя Бонева на улицата и след като поисках подпис от нея, тя положи 
такъв и изрази огромно възмущение и недоволство от дейността на съседа си 
Нинов. 

В последствие аз продължих да искам подпис от съседа Бонев и да го 
питам защо не иска да се подпише срещу тоя шум, който е непосредствено до 
прозореца му. Най-накрая той ми сподели този факт и притеснение и като се 
обоснова със заплахата от съсед Нинов, че ще му сложи тапа на канализацията 
му и той очаквал всеки момент мивката и тоалетната му да се запушат, понеже 
жена му се е подписала срещу него. Тази закана каза, че е изказана до съседния 
комшия на №**, Георги Маринов. Каза ми да не го разпространявам и 
използвам именно поради тази причина и аз се съобразявам с него, но сега вече, 
след като самия комшия Нинов го каза публично, без никой да го пита за това, 
аз няма как да мълча, поради: 
 ПРИЧИНА: да подам този сигнал е заплахата за моето здраве от 
опасни миризми от отпадни води, както и уронване на престижа на 
магазина ми поради нахлуването на тези миризми в предната част на 
къщата ми, поради факта че става течение от построяването на калкан на 
всички къщи на улицата ни. 
 Аз казах на съседа Бонев, че няма смисъл този факт вече да се 
премълчава, както и че няма да има смисъл да подавам този сигнал ако се 
изпълнят заканите на комшията Нинов, защото клиентите ми, които влизат в 
магазина ми вече ще са се погнусили от миризмата и обезщетение никой няма 
да ми заплати за това. 
 Друго доказателство по настоящия сигнал е факта, на който съм свидетел 
аз като съсед на това, че съседа Нинов използва ъглишлайф през времето когато 
съседа Бонев се е върнал през деня от нощна смяна и се опитва да спи в дома си 
и не може от силния шум. Свидетел съм, звънях един преди обед на мобилния 
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телефон на съседа Бонев, преди да пусна жалба №9701-1551/11.07.2018 г. до 
НАП за да искам да се подпише. Той не ми вдигна тогава, защото се е бил 
прибрал от нощна смяна и се е опитвал да спи. Но не можеше, понеже съседа 
Нинов режеше до прозореца му с ъглошлайф. 

След 30 мин. някъде Бонев, дойде в магазина ми за да види защо го 
търся. Външния му вид беше на изключително недоспал и изморен! 

След това срещнах случайно съседа Нинов на улицата и го запитах – „Не 
му ли е неудобно да дига този шум до прозореца му и че се опитва съседа му да 
спи от нощна смяна?“ Иван Нинов ми отговори, че: „Иво /Иво Бонев/ не си е 
платил!“ - край на цитата! 

Дали не си е платил общата желязна врата на №** или за това, че му е 
дал канализация, - не знам! Но става въпрос за някакво плащане, което е 
предпоставка за упражняване на психологически натиск по търпене на шумната 
и опасна дейност по рязане на железа и от който натиск и аз мога да имам 
неблагоприятни последци. 
 Друг факт служещ като обективно предположение, за това, че са налице 
достатъчно данни за престъпление, е изключителната раздразненост на 
комшията Бонев към близките си хора! Говори на изключително висок глас с 
тях, което е равносилно на каране и викане и което в повечето случай го виждам 
аз като следствие от това, че: той си почива на двора, под навеса и като мине 4 
часа след обяд в събота или неделя и ъглошлайфката от 4-5 метра разстояние  
почне да реве с над 110 dBA, режеща ламарина от двора на открито от съседа 
Нинов, Бонев става и нервно излиза на някъде без да прави забележка на Нинов! 
 Няма как този шум да не е причина за нервите на съседа Бонев. Това 
разстройство на нервната система трябва някъде да избие на някъде и за 
съжаление той трябва да вика на някого. 
 

Благодаря Ви за вниманието, и Вие г-н Прокурор преценете кои точки от 
закона са нарушени. 

 
Приложение: 
1. Копие на писмо до мен от Община Враца, съдържащо Констативен 

протокол №60/31.08.2018 г. 
 
 
 

Враца  
10 август 2018 г. 

С уважение: 
                    Петър Вълкачовски 
  




