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ДО: ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ, Дирекция 
"Канцелария", София 1123, 
"Дондуков" 2 

КОПИЕ ДО: 
Началника на Отдел „Приемна“ към 
Администрацията на Министерски 
съвет, г-жа Соня Божикова, бул. 
„Дондуков“ №1, 1594 София, 
България 

КОПИЕ ДО: 
Специализирана прокуратура на 
Република България, 1505 София, ул. 
„Черковна“ №90 

Ж А Л Б А 
от 
Петър Иванов Вълкачовски, ЕГН ***, 
Адрес: гр. Враца, бул. 
„Хр. Ботев“ **, тел. ***

ОТНОСНО: Колективна жалба до Кмета на 
гр. Враца с №94000-8388/12.06.2017 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРОКУРОР, 

Това е вопъл. Безмълвен. 
От преди почти две години десет избирателя/гласоподавателя се повдигат 

на пръсти на краката, протягат изпънатите си ръце, като мърдат само китките си 
наподобяващо махане, опитващи се да отърсят от угнетеното мислене и страх от 
времето от преди 10 ноември 1989 г., изразяващо се в нежелан мощен рев на 
ъглошлайфка, режеща жадно и комерсиално ламарина на открито под прозорците 
им в непосредствена близост до парк и начално училище в урбанизирана 
територия под зорката протекция на това кой на кого помага в съответствие 
обществено влияние имащ някой някога или в момента. 

Тежкият чук със заварена дръжка от водопроводна тръба безмилостно 
впива с брутален удар острото закалено желязо, подготвящ поредната дупка за 
бясно въртяща се бургия, виещата с пронизваща метална острота и продупчваща 
започнатия дневен сън след нощна смяна. 

Ъглошлайфката с над 110 dB(A) като нагорещен нож изрязва на парчета 
мисълта на четящия и с нахлуващия от всякъде шум на брутална промишлена 
инвазия смазва каквото и да е опитващо се отпускане на духа под шумоленето на 
вятъра в огромните поклащащи се зелени клони на дърветата. 
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Посипва с масивно количество огромни летящи искри съществуващата 
надежда за късче оскъден природен релакс в забързаното градско ежедневие. 

Електрожен тихо и жужащо бълва навсякъде високоволтови заслепяващи 
искри, като премрежва погледа на седящия пред монитора, наред с разстилащата 
се миризма на разтопено и кипящо желязо, носеща се като сутрешна мараня 
поред през всички едни до други малки дворчета на калкан. 

Няма значение дали вали сняг или дъжд, дали е национален празник или 
делник, дали е минус 10 градуса или плюс 40, важното е слънцето да не е залязло 
или капещата вода от лозовите листа от започнатия дъжд да не е започнала да 
тече, понеже ъглошлайфката или електрожена ще изгорят. 

Няма значение също така, че ударите на чука смазват ударите на кълвача 
и рева на ъглошлайфката прогонва песента на птичките от дърветата. 

Значението на „Тиха зона“ тук е единствено да се говори тихо и да мислиш 
в съответствие с този който определя правилата. Или който ги е определял преди. 

Какво значение има времето? Нима то не е субективен фактор зависещ от 
движението на материята и определено от не усъвършенстваното човешко 
мислене? 

Времето тук във Враца, в „Тихата зона“ до Парк „ДНА“ се определя от 
локален източник на шум с ЕИК 106612681 за това кой закон кога трябва да се 
спазва. 

Но пак то, времето, поради ограничеността на човешкото съзнание 
определя субективното зависещо от него битие. 

Ръждата прояжда безвъзвратно носталгията по колекционерската 
стойност на желязото. Връзките от втория етаж дърпащи конците се скъсват. 
Молците ги прояждат. Бруталния удар по предния капак на пикапа разпада 
ръждясалите греди и те клатещи се продължително омотават всички връзки. 

Уважаеми дами и господа, 
Съжалявам, ако литературния ми изказ Ви се струва неподходящ или не 

Ви харесва. На мен просто ми свършиха думите да пресъздавам всичко отново и 
отново. Друга мисъл не ми остана! Аз просто не се стремя да угодя на никого, не 
се стремя към слава или влияние и просто назовавам фактите на които съм 
свидетел по различен начин. За да не се повтарям. 

 Инспекторите от Община Враца ме заплашват по проверките във връзка 
с цитираната колективна жалба с думите: „Ще стане сериозно!“. При проверките 
на цитирания търговец, в мое присъствие той заявява на проверяващите: „Вие ми 
пречите!“, а инспекторите: „Ама как ще ти пречим, ние ти помагаме!“, както и 
предупреждението: „Вие ще ме глобите, но има кой от горе да види!“. Както и 
без никой да го пита: „Аз бях на вилата на съседа от втория етаж“, като 
посочва с глава терасата над него, където живее бащата на бившия Кмет на гр. 
Враца – инж. Тотю Младенов, които е и бивш Социален министър на Република 
България. 

Не зная как се казва възрастния господин. Да е жив и здрав! Така се 
представи на проверка: „Аз съм бащата на бившия кмет на гр. Враца, Тотю 
Младенов и той много ми помага. Неговия шум е много по-малък от шума на 
децата от училището“ 

Кажете ми как да тълкувам това на което съм свидетел? Защо го защитава 
по този начин след като се представя без името си, а по начин влияещ върху 
комисията проверяващи чрез роднинска връзка с представител от висшия ешелон 
на властта в Република България? 

Колко пъти да го описвам и да подавам сигнали? 
Нямам сили повече. 
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Защо правото на един на труд, трябва да е задължение на друг да се 
съобразява с това право? 

Защо аз с плащането на моите осигуровки, трябва да плащам пенсията на 
съседа Нинов, след като шума от направата на тези огромни входни тротоарни 
врати е за моя сметка? 

Е на този въпрос очаквам отговор! Никой до сега не ми е отговорил! 
Господин Президент, Вие можете ли да ми отговорите?  
Считам за коректно това което говоря да се провери от длъжностните лица 

и тогава Вие, управляващите ако прецените да го разгласявате. 
За мен е граждански/национално безотговорно да говоря пред журналисти 

за нещо по което не е минала проверка, още повече сега пред избори. 
Но колко време да чакам и колко пъти да описвам нещо и да го повтарям 

поред и поред и като мен продължават да ме заплашват? Включително този 
понеделник 18.03.2019 г. от 12.05 на обяд от съседа Нинов, от пред на улицата 
пред колата ми, с думите: „Ти не разбра ли какво ти казаха?“. С него имаше още 
един човек, който чу разговора и беше свидетел! Той от къде знае, че са ме викали 
в полицията на 13.03.2019 г., след като жалбата е по сигнал от училището за това, 
че съм си поставил камера на къщата и не от него? Аз се оплаках на кварталния 
полицай още същия ден, че ме заплашва, като той каза, че не той му е казал! 

Просто искам да говоря с някой който може да разреши проблема в 
съответствие със закона. 

Но аз не мога да търпя местната власт да ме заплашва по този брутален и 
открит начин! 

И когато съседа Нинов извика съсед за да го защитава по време на 
проверка от Община Враца, и той съвсем неочаквано започна да заплашва всичко 
и наред изключително агресивно и като счупи скелето на стария пикап чрез 
брутален удар с ръка по предния капак. И проверяващите инспектори, въпреки 
моментния физически стрес, като подскочиха от страх, не реагираха по никакъв 
начин и до ден днешен и чрез абсолютното си мълчание и бездействие 
канализираха агресията към мен. И накрая отново ми казват, че ще стане сериозно 
и ако продължа да пиша жалби, съседа Нинов ще трябва да бъде глобен. И демек 
ще се изпълнят заплахите на съседа спрямо мен и всички подписали се срещу 
него. 

Е така ли властта трябва да се решава проблемите? 
Чрез явни и брутални заплахи? 
Аз просто за пореден път питам и въпреки сигналите ми до Кварталния 

полицай и описването по преписките на ОП-Враца 1718/18 и преписката към 
Министерски съвет 1000/18. 

Аз гледам по новините, как някой, когато прояви такава агресия и заплахи 
отива направо в ареста, а тук абсолютно нищо въпреки постоянните сигнали? 

Съседа проявил тези заплахи не го познавам като такъв. Това по-скоро е 
постановка от местната власт аз да бъда сплашен и да си млъкна под шума на 
ревящата ъглошлайфка. 

Въобще нямам намерение да го защитавам, но съседа Нинов просто го 
използва, понеже няма кой да го защити и много говоря. Е говоря, така е. Просто 
описвам това на което съм свидетел и задавам въпроси. 

Не мога да търпя тази ъглошлайфка под прозореца ми! Това е нежелан и 
вреден външен звук за мен! Закона ми дава това право да не търпя - § 1, т.1 на 
Допълнителните разпоредби на Закона за защита от шума в околната среда. 

Живеем в демокрация. 
Какво значи, че ще стане сериозно? Къде ще ме пратите, в Белене ли? То 

не го ли затвориха? 
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Защо трябва да си продавам къщата? Така ме посъветва Главния юрист на 
Община Враца. Еми аз не искам! Тука ми харесва. Харесва ми и в града. Прави 
се доста за него, става по-добър за живеене, защо трябва да си продавам къщата? 

Защо Директора на РЗИ-Враца, д-р Димитров ми казва, че „Община Враца 
му прехвърля топката“ и липсва една проверка? Това изказване въобще не го 
приемам като лично мнение, а констатация по това което му е изпратено от 
Община Враца. Заместник Кмет Мария Попова ми отговори, че на институциите 
ката им харесва да говорят. Понеже и от пожарната служба на града ми бяха 
отговорили, че шума е от компетенцията на Община Враца. И всеки казва, че това 
не е негова работа и аз ходя напред-назад и ме заплашват. 

Е аз мога ли да се преборя с МВР, НАП и Прокуратура? Аз съм един малък 
търговец. Но аз имам права и въобще нямам намерение да търпя да бъда мачкан 
по този начин. 

А и зад мен има подписи. Реални. Аз не съм сам! 
Това е Началника на властта. Хората. А те са недоволни. Промишления 

шум не спира, влиянието на властта и заплахите! 

Прилагам: 
1. Колективна жалба до Кмета на гр. Враца с №94000-8388/12.06.2017 г.
2. Документ №9400-0-8388/1/ от 29.06.2017 г., съставляващо известие

или предупреждение за предстояща проверка с точна дата и час от
Община Враца до съседа Нинов, чрез мен до всички жалбоподатели,
както и до Директора на Регионална здравна инспекция – Враца

3. Резултат от проверката по Колективната жалба №94000-8388/2/ от
25.07.2017 г.

Моля прочетете тези три документа. Само те са достатъчни. Кой е казал, 
че има незаконно строителство? Жалбата е за шум на открито, а те цитират 
разпоредбите за незаконно строителство, за да могат да предупредят кога ще бъде 
проверката и за да ни сплашват, че ще ни съборят навесите ако не си мълчим. Аз 
се учудих когато дойдоха и казаха, че са от незаконно строителство. Попитах 
защо идвате Вие? Ние не сме писали до Вас! А те: „Такъв е закона!“  Това 
получих като отговор, троснато. И кой закон е такъв? Защо след като и 
констатацията в писмата на Община Враца е за „Железарски цех“ в кавички, 
демек нещо несъществуващо, след това се търси реално строителство на нещо 
виртуално? 

И след тази проверка, абсолютно всички казват в последствие, че щом 
няма Железарски цех, значи няма и нарушение. Просто нямам сили да пиша 
отново и отново по останалите 58 документа след тях. 

До Специализирана прокуратура на Република България: 
4. Мобилния ми телефон „Самсунг J5“, модел: SM-J500FN с ИМЕЙ:

***/01, сериен № ***Телефона е със счупен докосващ се екран, но 
работи напълно функционално и го предоставям като доказателство за това, че 
има разминаване по констатациите по проверката на място за опасност от пожар 
във връзка със жалбата ми от Вх.№-1887/17.07.2018 г до Районна служба 
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца и в последствие 
писмото което получих като резултат от проверката - Рег.№ВР-3383 Екз.
№2/17.09.2018 на РДПБЗН – Враца. Както и най-вече за датата на която е 
извършена проверката. 

Инспектор Тодоров от РДПБЗН – Враца, след като видя обстановката, каза 
на съседа Нинов, че трябва да има пожарогасител, а съседа нямаше и каза, че при 
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нужда щял да вземе от помещението което отдава под наем, което не се одобри 
от Инспектор Тодоров. 

А защо Началника на РСПБЗН-Враца, ГЛ. ИНСПЕКТОР Тодор Гоцев в 
писмо Рег.№ВР-3383 Екз.№2/17.09.2018, казва, че: 

„При проверката не е установено извършване на ремонтни дейности и не 
са констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.“ 

Как могат да бъдат констатирани нарушения, след като няма ремонтни 
дейности в момента? Много ясно, че така както е написано е субективно. 

Това, че в момента съседа не е рязал или заварявал нещо, не означава, че 
не го прави постоянно когато не е бил проверен. 

И защо в писмото не се казва кога е била проверката? Във вътрешно писмо 
по преписката към РП-Враца №1859/18, се казва, че проверката е била на 
различна дата от датата когато се извърши. 

В паметта на телефона все още седи единственото обаждане от телефона 
на Инспектор Тодоров и разминаването в тази дата е съществено. 

Това е опасността от пожар! Еми ако ни запали с тези хвърчащи на всякъде 
искри на открито? Аз ги виждам. Съседите ги виждат. Нима тава не е възможно? 
Инспектор Тодоров каза, че трябва да има пожарогасител! 

Трябва ли да чакаме да се случи нещастието за да се вземат мерки? 
Защо никой не казва нищо за огромните железни врати, които произвежда 

и са 4 броя на три адреса на съседи само на нашата улица? Жалбата ми за тях до 
НАП с №9701-1551/11.07.2018 е със статус данъчна тайна и отговора не ми се 
дава. Препратения сигнал от Министерски съвет до тях, по който очаквам отговор 
е отново данъчна тайна и аз се опитах да поискам разкриването й от 
Административния съд във Велико Търново, но ми отговориха, че аз нямам право 
да искам разкриването й. Посочва се, че Президента на Република България 
може. 

И аз моля Уважавания Президент, г-н Радев да я поиска, понеже аз и 
съседите желаем да разберем проверката за тези врати каква е. Има обществен 
интерес. Както и по отношение на тази защита от властта. 

Бързото производство по Частно административно дело е с №104/2019 г. 
на Административен съд – Велико Търново, както и Определението към него с 
№ 81/18.02.2019 г. 

Естествено ако прецените, че няма пречка за разкриването й. 
 Със сигурност има още много неща, които не се сещам в момента, но 

желая да дам устни показания. Не мога да напиша всичко. 
Няма абсолютно никакъв проблем да седна на полиграф, да бъда 

подложен на кръстосан разпит, да дам показания пред съдия, прокурор или да 
бъдат използвани каквито и да са други законови методи и средства за 
установяване на истината. 

Аз желая да дам такива. Не е проблем пътуването до София и не искам 
абсолютно никакви обезщетения за разходи защото искам това бреме да се махне 
от мен и аз да си върна живота. Близките ми са подложени на стрес. Много време 
влагам в това, но аз в никакъв случай не мога да търпя тази несправедливост! 

За това пиша тези редове. 
Благодаря Ви за вниманието. 

Гр. Враца 
22 март 2019 г. 

С уважение: 
Петър Вълкачовски 




