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ДО: ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ, ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЯ „КАНЦЕЛАРИЯ“, МАЯ 
СЛАВЧЕВА, София 1123, 
"Дондуков" 2 

 
КОПИЕ ДО: 

Община Враца, ЗАМ.КМЕТ 
„УТСиОП“ Мария Попова, ул. 
„Стефанаки Савов“№6, 
тел.092/624581 
 

 
 

    ОСТРО НЕСЪГЛАСИЕ 
 

от 
Петър Иванов Вълкачовски, ЕГН ***, 
Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ **, 
тел. *** 
  
ОТНОСНО: По писмо № 94000-8388/12/ 
03.04.2019 г. на Община Враца в отговор по 
писмо на Администрацията на Президента 
на Република България №94-02-
74/27.03.2019 г., с копие до мен. 
 
 
 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЛАВЧЕВА, 
 
Президента на Република България не е Административния съд на 

страната ни. Той според мен е морала на закона, обединението на обикновените 
граждани следствие от незачитането на гласа им в една обикновена жалба. 

Те поискаха спазването на общи норми на поведение, определящи 
правилата на обществото ни без значение с кой с кого е приятел или кой на кого 
помага. Те отправиха апел за въвеждане на ред в социални отношения, които 
трябва да важат за всички еднакво, без значение, че техен съсед е приятел с 
бащата на бивш Кмет на град Враца и бивш Социален министър на Република 
България и получава помощ от Инспекторите от Звено „Инспекторат“ за да не 
бъде глобен въпреки постоянната му шумна дейност и следствие от това аз съм 
реално заплашван! 

Но няма кой да ни чуе. Няма, въпреки многобройното повтаряне на това 
на което съм свидетел пред всички относими институции на град Враца. 

Освен съдействието за разкриване на данъчна информация във връзка с 
разпоредбите на Чл. 74. (1), т. 1 от ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН 
ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС аз потърсих и така необходимото обединение за нас 
подписалите се на въпросната колективна жалба, което получихме чрез това 
Ваше писмо, за което още един път искрено благодаря. 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПОПОВА, 
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 Говоря за това, че потърсих да се срещна с всеки един подписал се по 
колективната жалба и да му покажа писмото от Дирекция „Канцелария“ на 
Президента на Република България с държавния герб в оригинал. 
 Някои не вярваха, когато им звъннах понеже не ги открих в момента а 
други, например на възрастната жена Жалбоподател №7 – Сълза *** Кръстева и 
се напълниха отрудените очи със сълзи, когато видя държавния герб и че 
наистина Президента на Република България се е застъпил за нейния подпис. 
Трябваше да чуете надеждата й, да видите мъката й от този постоянен шум на 
съседа в единия простичък въпрос, който ми зададе: „Ама той ще спре ли?“. 

Възрастната жена е останала сама, понеже нейните близки са си купили 
къща на село в опит да избягат от този ПОСТОЯНЕН брутален шум от 
ъглошлайфка в тиха зона в парк „ДНА“ и непосредствено до начално училище 
„Софрони Врачански“. 

Аз се срещнах с нея преди няма и 10 дена, за времето между 17 и 18 часа 
на 31 март 2019 г. в нейния дом, като говорехме до стълбите в имота й. Можете 
да проверите и да я питате дали ми зададе този въпрос пълен с надежда! 

Пък кажете отново, че това е „твърдяно“ от мен и въпреки подписите на 
хората! 
 Уважаема г-жо Попова, защо трябва да повтарям едно и също нещо по 
различни начини а Вие да избягвате конкретните въпроси в следствие това на 
което съм свидетел по проверките на Вашите служители от Община Враца? 
  

Това го считам за провокация от Ваша страна, аз да се ядосам и да започна 
да отправям нелепи и недоказани слова петнящи важна институция, като Община 
Враца за да може Вие да ме осъдите за обида или клевета и аз да си млъкна под 
ревящия шум на ъглошлайфката? 
 

Или да си продам къщата, както ме посъветва Главния юрист на Община 
Враца. Или да се изпълнят думите на съседа Нинов – „НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С 
МЕНЕ!“ или пък заплахите на Вашия служител инспектор Радулова – „Ще стане 
сериозно!“, както и канализирането на бруталната физическа и словесна заплаха 
от съседа Маринов по време на проверка от Вашите служители, чрез абсолютното 
бездействие и мълчание по време на тези заплахи от Комисията проверяващи от 
Община Враца? 
 Уважаема г-жо Попова, това са Вашите служители! 

Колко време трябва да повтарям едно и също нещо и пред Кварталния ни 
полицай и по преписката на Окръжна прокуратура Враца – 1718/18 и по 
преписката на Министерски съвет 1000/18 и все едно, ама абсолютно нищо не е 
станало.  

И просто едни плочки са били разместени, там нещо, и са оправени и аз 
просто си твърдя нещо и си пиша тука едно и също нещо и някакъв си там искал 
да слуша песента на птичките и съседа приятел с бащата на бившия Кмет да не 
може да си работи, някакви си там „дребни ремонти“, като спазва правилото от 
14-16 часа? 

Някакви си там „дребни“, които са в същност комерсиалните огромни 
тротоарни входни метални врати, която са 4 на брой, само на три адреса, 
непосредствено на съседи до нас! А само за тях знам. 

И няма значение, че той си е спрял фирмата за железарска дейност, 
регистрирана на неговия адрес и с която може да ни запали от тези хвърчащи на 
всякъде искри. 
1.  ЕИК/ПИК 106612681  
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2.  Фирма/ Наименование ИВАН НИНОВ - 2006  
3.  Правна форма Едноличен търговец  
5.  Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ област Враца, община 
Врацагр. Враца 3000 ул.ХРИСТО БОТЕВ No ** тел.: ***, *** 
6.  Предмет на дейност ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СЕЛСКОСТОПАНСКО 
ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИЗ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, 
ЗАВАРОЧНИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЦВЕТЯ, 
ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. 
18.  Физическо лице-търговец ИВАН *** НИНОВ 

 
Това, че я е спрял, го разкри самия съсед Нинов по време на Ваша проверка 

но не каза от кога и е много интересно, кога му е спряна фирмата и кога е 
произвел вратите? 

Главния юрист на Община Враца, констатира, че с „С това не може да ви 
запали!“, а пък няма значение, че Кварталния ни пожарникар каза по време на 
проверката, че трябва да има пожарогасител, а той нямаше. 

Нали на въпроса ми към инспектор Радулова, „Ами тези метални 
врати?“, се отговаря с правилната констатация „- Това не е наша работа!“, 
въпреки, че Вие по време на срещата ми с Вас ми отговорихте, че ще препратите 
жалбите ми! 

И къде ми е жалбата за вратите до НАП? Засекретена със статуса Данъчна 
информация! И всичко е наред, няма нарушение. 

 
Уважаема г-жо Попова, 
Надявам се за последен път, ще се постарая да цитирам с огромна точност 

това на което бях свидетел във връзка с Вашите писма, проверките Ви, 
разговорите с Вашите служители при посещенията ми в Община Враца и по 
проверките, както и при срещата ми с Вас на официалната среща с граждани за 
която си бях записал час. 

Ще цитирам само това което съм чул и видял, единствено това! 
Отговорността за това, че говоря истината я поемам с подписа си под това писмо 
и казвам Ви, аз нямам абсолютно никакъв проблем да потвърдя думите пред 
всеки един, няма значение кой! Просто ще говоря само и единствено като 
свидетел и това ще го съпоставя с това Ваше последно писмо и ще задам 
произлизащи въпроси от действията/бездействията на Вашите служители на 
който ще очаквам отговор. 

Това многократно съм го писал, но го правя заради Президента на 
Република България, понеже желая да съм коректен с всеки един и е неподходящо 
да се говори за някой и той да не знае това. 

 
1. Така, започвам с първата, колективната жалба 94000-

8388/12.06.2017 
Тези подписи са реални! Като по време са събирането им имаше и съседи, 

които не се подписаха, въпреки ясното им изразено желание пред мен този шум 
да спре! Говоря за съседа Георги Маринов, който ми каза, че няма да се подпише, 
поради негови лични причини, но че: „Ако му подадеш жалба, значи ще ми 
направиш услуга!“, както и жената, която работи в операта, свири на пиано и е 
непосредствено на терасата до неговия имот, не пожела също да се подпише 
поради лични причини, но ме напъти от къде да намеря още подписи, към 
съседите от съседната улица – „Любен Каравелов“, за които не предполагах, че 
също може да са потърпевши.  
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Моля обърнете внимание на Жалбоподател №9 – Надя Бонева. Тези хора 
са непосредствено до съседа Нинов и прозореца им е на не повече от 2-3 метра 
по права линия от постоянно ревящата ъглошлайфка без никаква ефективна 
преграда (обикновена мрежа с едри отвори като ограда) от летящите искри, 
високоволтовите дъги от заваряване и бруталния шум, въпреки, че хората работят 
на смени и имат нужда от дневен сън и не смеят да му направят забележка, 
понеже съседа Нинов ги държи в психическа принуда и отношението му към тях 
е изключително обидно, пренебрежително и дискриминационно. 

На съседа Нинов му показвам кои съседи са се подписали против него и 
за г-жа Бонева: „Мани я тая бе, тая е циганка! Следващия?“ 

Това не е ли явно, грубо и нахално незачитане на демократичните 
ценности и неуважение към обществото за които ценности и за което управление 
Вие г-жо Попова искате нашите гласове? Това Ви го казах и лично по време на 
срещата ми с Вас! Спомняте си нали? 

Подал съм сигнал за психическа принуда/заплаха и за дискриминация по 
време на действието на преписка 1859/18 към РП-Враца. 

 
2. Ваше писмо 94000-8388(1)/29.06.2017 
Много желая да ми отговорите за тази констатация „железарски цех“, 

написана точно така в кавички от Вас. 
С това писмо Вие правите обобщение на подадената колективна жалба, 

поставяте правилно „железарски цех“ в кавички, понеже сме написали, че става 
въпрос за шум на открито, от двора на съседа, че става въпрос за железарски цех 
на открито, а не че има строителство на железарски цех, нали така? 

А защо тогава цитирате чл. 223, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чрез него 
предупреждавате съседа Нинов, че му предстои проверка на 18.07.2017 г. от 09.00 
часа? 

Айде разяснете ми каква е връзката на незаконното строителство със 
железарския цех на открито и „железарски цех“ в кавички? 

 
 Това е много важно! Огромно количество проверки от всички останали 
относими институции в гр. Враца търсят отново нещо което не съществува и 
резултатите са едни и същи: няма незаконно строителство – няма нарушение! 
Това са 2 години проверки! 
 
 НО АЗ ПИТАМ: КОЙ Е КАЗАЛ, ЧЕ ИМА НЕЗАННО СТРИТЕЛСТВО, 
КОЙ? 
 Знаете ли г-жо Попова с какъв ентусиазъм се подписа Жалбоподател №5 
– Невелин Крумов, когато му казах, че събирам подписи против съседа Нинов до 
Кмета? Огромен! 

А първия момент, понеже не знаеше за какво идвам, като чу съседа с 
ъглошлайфката, така враждебно се настрои срещу мен, че беше готов да ми скочи 
на бой. 

А след това, след една две седмини след проверката от 2017 г., като му 
казах, че сте изпратили проверяващи от Незаконно строителство, се обърна към 
мен с думите: „Абе к‘во незаконно стрителство, бе?“ (извинявам се за диалекта, 
но това е 100 процентовото точно обръщение и тези думи говорят за реалното 
настроение). 

И каза: „С това нищо нема да стане!“ И аз какво да му отговоря? Той ми 
се сърди сега на мен, понеже аз не съм написал добре жалбата и съм довел 
Незаконно строителство! 
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 Ето аз питам, Вас, уважаема г-жо Попова:  
 
- Какво е това незаконно строителство? 
 
Или по добре отговорете директно на г-н Крумов с копие до мен! Твърде 

вероятно и с неговия глас Вие сте заместник Кмет! Той е Вашия „началник“, 
Вашия избирател! 

Но моля, отговорете ми на този въпрос! 
 
Мнението ми, не твърдение, е че целта с това Ваше първо писмо е Вие да 

предупредите съседа Нинов кога ще го проверявате, за да може той да се 
подготви, както и да ни сплашите нас, подписалите се, с Незаконно строителство, 
че ще ни съборите навесите от дворовете ни ако не си мълчим! 

Дали това мнение ще стане твърдение, силно зависи от тълкованието на 
това и следващото Ви писмо. Но Вие не ми отговаряте нищо конкретно, само 
субективни извадени от контекста два абзаца, които въобще не могат да 
отговорят на писмото от Президента на Република България за обективно 
становище по изложеното от мен в предното писмо. 
 

3. Резултата от проверката по колективната жалба 
Ето тук железарски цех не е в кавички и изглежда търсите реално строителство, 
което никога не е съществувало в двора на съседа по време на този постоянен 
промишлен шум. 
 А пък към протокола 62/18.07.2017 г., „железарски цех“ е в кавички и по 
време на проверката аз попитах жената водеща проверката: „Защо, идвате вие, 
ние не сме писали до Вас?“, и троснатия отговор, който получих е: „Такъв е 
закона!“ и същата жена добави: „Еми и до нас има една фирма, която вдига шум 
и това е положението!“ 
 Айде отговорете ми, понеже не зная коя е точно проверяващия инспектор 
от подписалите се, Вие знаете лицето със сигурност, кой закон е такъв? Кой? 
 Съседа, понеже беше предупреден от Вас преди това, беше заминал за 
чужбина и го нямаше, а жена му ни допусна в двора, веднага на следващата 
седмица след проверката продължи отново със все сила рязането с тая 
ъглошлайфка! 
  
 И мен този резултат ме обезкуражи. 

А му казвах съвсем по човешки и съседски преди да напиша колективната 
жалба: „Човек, виж, нямам нищо против тебе, слезни в мазето да работиш!“, а 
той „Не мога да работя там! Аз спазвам закона от 2 до 4!“ 

Изтърпях още точно една година до 07.2018 г., когато започнах усилено 
да си търся правата и подадох жалба до НАП 9701-1551/11.07.2018 г. 

Рязането на тия железа въобще не спря през това време и съседа Нинов 
нахално ми отговаряше: „Какво искаш ти от мене бе? Нали ти отговориха? 
Какво искаш? Аз спазвам закона!“. 

Казвам му: „Човек, ще ти пиша жалби!“, а той надменно и 
подигравателно: „Обади се на пожарната!“ 

Това не е ли подстрекателство аз да кажа нещо нередно по отношение на 
имота му и да ида пред съдията за престъпление? 

Това и го цитирах на г-н Начков - Административен ръководител - 
окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Враца, при срещата ми с него по 
проблема на 10.09.2018 г. от 10:30 часа. Той кимна утвърдително с глава при тая 
моя констатация по време на разговора ни. 
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Нямам възможност да опиша всички останали документи, много са. Затова 
искам да говоря с някой отговорен държавен ръководител и който разговор да се 
счита като показание ли, обстоятелства ли и аз не знам като какво. 

Но страшно много нещо изписах и с много хора се срещнах и говорих и 
няма смисъл да повтарям едно и също. 

В Прокуратурата на Република България има всичко. Всички документи, 
които имам съм ги предал на инспектор Данов от Икономическа полиция на гр. 
Враца. Много говорих и пред него. Каза ми човека: „Да наистина е заплаха!“, за 
думите на инспектор Радулова от Община Враца, че „Ще стане сериозно!“ 
 Какво да направя повече от това? Ето написал съм го по преписката до 
Министерски съвет 1000/18. Очаквах да препратят жалбата ми за заплаха до 
полицията и да ме разпитват за това, да напишат и кажат нещо… но няма 
абсолютно нищо. 
 Уважаема г-жо Попова, 
 Това Ваше писмо е едно и също като съдържание, едно към едно с писмото 
Ви до Министерски съвет, на което не желаехте да отговорите на няколко писма 
от септември месец 2018 г. 
 При извършените проверки на място от служителите на общинската 
администрация се констатира едно, а в писмата пише съвсем друго! Аз съм 
свидетел! Дайте, извикайте ме в общината и да говорим на една маса с инспектор 
Радулова и Ивайло Боянин, какво се каза на проверките от съседа Нинов, от друг 
съсед Маринов, какво казаха вашите служители и какво направиха или не 
направиха! Какво каза бащата на бившия кмет на гр. Враца, как инспектор 
Радулова провери подписите по колективната жалба, нали се обадих на съседи и 
какво видя и каза като констатации в двора на съседа Нинов. 
 Това, което Вие ми говорите в това писмо, въобще не констатира на 
случилото се по проверките. 
 Аз нямам никакво намерение да търпя да бъда заплашван и мачкан по 
такъв начин от Вашите служители. 
 И въобще, ама въобще не ме интересува кой кой познава, кой с кой е 
приятел, кой с кой е комшия, бивш кмет или социален министър! 
 Къде е проверката по Ваше писмо №94000-8388(5)/24.07.2018 до РЗИ-
Враца? Айде покажете ми писмо от РЗИ-Враца, което до установява извършване 
на проверка във връзка с него? Нали пишете сега, че не са установени нарушения? 
Къде е тази проверка, за да може да се заключи, че това наистина е така? Къде е? 
 От момента в който се оплаках на Президента на Република България за 
тия нередности, съседа Нинов изведнъж спря с шумната си дейност. Сега е станал 
по-тих и от вятъра. Но въпроса е до кога ще е така? Ето за това пиша това писмо, 
понеже няма никакво становище от който и да е компетентен служител, въз 
основа на което аз ще бъда сигурен, че съседа няма да ни тормози повече с тоя 
промишлен шум. 
 Или след като пилците се броят на есен, на мен каква ми е гаранцията, че 
той няма да започне отново? И какво, отново пак жалби? Къде е резултата за 
железните врати? Няма нищо, съседа просто си е ремонтирал там нещо дребно и 
аз просто си пиша тук едни романи, но с трохи едва ли могат да се съберат 
пилците. 
 Нали казахте, че ще препратите жалбите и сигналите? Лично така ми 
казахте, спомняте ли си? 
 И къде са резултатите? Засекретени със щампа данъчна тайна, както и 
сигнала ми за търговия с влияние. 
 И все едно нищо не е станало. 
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 И къде ми е отговора на писмо №94000-8388(9)/24.08.2018 г.? И за 
тротоарните плочки, нали казахте, че ще вземете мерки? В деня който го 
проверихте и точно след 4 дена съседа Нинов пак ги разкопа. 
 Много интересен е въпроса, защо глобата от 5000 лв., не е достатъчно 
превантивна мярка за съседа Нинов, за да не нарушава Вашата общинска наредба 
№34? 
  

Но аз нямам никакво намерение да търпя тая ъглошлайфка под прозореца 
ми, както и да си продавам къщата, както ме посъветва Вашия главен юрист на 
Община Враца. 
 Аз имам права и не може такова отношение от Вашата власт! 
  
 
 Приложение: 

1. писмо №94000-8388(5)/24.07.2018 до РЗИ-Враца 
2. писмо до Община Враца №94000-8388(9)/24.08.2018 г 

 
  
Гр. Враца 
15 април 2019 г. 

С уважение: 
                    Петър Вълкачовски 




