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ДО: ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ, ДИРЕКТОР НА 
ДИРЕКЦИЯ „КАНЦЕЛАРИЯ“, МАЯ 
СЛАВЧЕВА, София 1123, 
"Дондуков" 2, Ваше писмо №94-02-
74/27.03.2019 г. 

 
КОПИЕ ДО: 

Община Враца, ЗАМ.КМЕТ 
„УТСиОП“ Мария Попова, ул. 
„Стефанаки Савов“№6, 
тел.092/624581, Ваше писмо № 94000-
8388/12/ 03.04.2019 г. 
 

 
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от 
Петър Иванов Вълкачовски, ЕГН ***, 
Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ **, 
тел. *** 
  
ОТНОСНО: Отказ на Община Враца за 
отговор на въпросите ми по № 94000-
8388/13/ 03.04.2019 г. 
 
 
 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЛАВЧЕВА, 
 
Диалога е в основата за разрешаване на проблемите а и по принцип 

определящото социалните взаимоотношения поради необходимостта от 
консенсус и взаимно зачитане на мнението на всеки един член на обществото ни, 
а това изслушване и чуване на отделния човек съставлява функционирането на 
съвкупността на човешкото поведение в социалното общество. 

На 30.05.2019 г. изтичаше срока за отговор от Община Враца по 
поставените ми въпроси чрез последното ми писмо „Остро несъгласие“ от 
15.04.2019 г. до Вас и Община Враца, като входящия номер в Община Враца е 
9400-0-8388(13)/15.04.2019 г. със срок на изпълнение 29.04.2019 г. 

След обяд на 30.05.2019 г., към 15:00 ч., реших да отида и да си потърся 
отговора от Община Враца, да попитам, да не би да се забави известно време 
поради празниците. 

От Информационния център ме напътиха да потърся г-жа Лили Желязкова 
в кабинет № 3. След като отидох при г-жа Желязкова, тя ми отказа отговор с 
думите, че каквото ми е казано, няма какво повече да се каже. Въпреки, че от 
Информационния център ми казаха, че трябва да получа писмен отговор, понеже 
ми е издадено листче с номер с изписан на него срок за изпълнение.  

Та с това писмо бих искал да Ви уведомя, че Община Враца не желае 
диалог, въпреки, че отговора до Вас е силно формален и несъстоятелен поради 
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постоянното търсене на нещо което не съществува (строителство и/или наличие 
на железарски цех) и липсващи определени проверки от Община Враца по случая. 

Вие ако очаквате някакъв отговор по поставените ми въпроси до Община 
Враца, Ви уведомявам, че такъв няма да има. 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПОПОВА, 

  
 Защо пиша това писмо до Вас ли? Ами вижте, съседа Нинов отново 
безцеремонно си започва промишления шум с биене по железа, ъглошлайфка и 
електрожен.  

Точно на Великден, в петък на 26 април за времето от преди обяд от 10:30 
до 12:00 ч., съседа Нинов след като биеше с чук по някаква метална тръба и 
заваряваше с електрожен и аз му направих забележка от моя двор, че шума му ми 
пречи, че е дразнещ, нежелан и вреден, (§ 1, т.1 до т.3 на ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ на ЗАКОН за защита от шума в околната среда) понеже е 
постоянен и не спира. А той умишлено продължи да заварява с електрожена и 
освети очите ми. Въпреки, че ме чуваше и вижда, че му говоря, той умишлено ме 
освети с високоволтови дъги, като той си ползваше защитна маска, а осветяването 
от електрожена се извършваше от двора му, НА ОТКРИТО, като вредните лъчи 
попадаха в полезрението и на всички съседи. 
 Той е длъжен да предвиди, че може да увреди зрението на съседите си и 
без да си мисли, че никой в момента не е изложен на вредните лъчения и все едно 
всички трябва да се съобразяват с неговите „дребни ремонти“. 
 Както и за същото часово време и на следващия ден, 27 април, режеше 
железата с ъглошлайфка. 
 Но Вие му помагате, както каза Инспектор Радулова: „Ама как ще ти 
пречим, ние ти помагаме!“ и че миналата година Кварталния полицай, каза, че 
ще го предупреди за електрожена. 

И някакъв ефект да има от това предупреждение? 
Телефон 112 не работи в този случай и ако работи то е просто формално. 

Полицаите идват, виждат, че са разкопани тротоарните плочки, аз пиша и се 
срещам лично и с Вас. Вашите служители го проверяват на място пред мен, и 
след 2-3 дена той отново ги разкопава! Аз пак си се обаждам на 112, полицаите 
пак виждат, че са разкопани и това, че е нарушена Вашата наредба №34 
НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ВРАЦА, чл. 18 и чл.18, т.1? 

И аз на кой да се оплача, че съседа Нинов уврежда зрението ми? 
Ами за комерсиалния му шум от над 110 dB(A) от двора му на открито? 
 
В момента съседа Нинов е издига висока ограда в двора си с цел да се 

скрие от мен, от видимостта на прозорците ми, за да не мога да му правя 
забележки и отзад НА ОТКРИТО да може да си реже железата на спокойствие, 
все едно той е собственик на тихата зона в урбанизираната територия. 

По подобие на Вашата „ограда“ от формализъм в отговорите Ви и реални 
заплахи към мен. Това ли трябва да е управлението на Вашата власт? 

Ето преди няколко дни папа Франциск ни поощрява в изграждането на 
„мостове“ в човешките взаимоотношения, а нима реалните огради от съседа 
Нинов срещу гласа на съседите му, не е копие на Вашите „огради“ на заплахи и 
формализъм? 

Ето, аз говоря открито и нима нещо си измислям? 
Нима има някаква разлика в поведението на съседа Нинов? 
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Съседа започва да си реже железата, все едно нищо не е станало и че той 
живее единствен на тази и съседната улица! 

О, да забравих, че това „не е наша работа“ за производството на металните 
огромни железни врати а и то е данъчна тайна, така, че всичко е наред и няма 
нарушение, а и аз трябваше отдавна да съм си продал къщата до сега! 

„Продавай къщата“ –  думи на Главния юрист на Община Враца, както и 
заплахите от Инспектор Радулова: „Ще стане сериозно!“ /два пъти казани/, както 
и съседа Нинов: „Не се занимавай с мене!“ и „Ти не разбра ли какво ти казаха?!?“, 
„Аз бях на вилата на съседа от 2-я етаж“ и „Вие ще ме глобите, но има кой от горе 
да ме защити!“ и „Аз не мога да не работя!“ 

 
А аз дали ще търпя тази промишлена инвазия и заплахи от Вашата 

власт? НЯМА ШАНС! И не, не съм разбрал какво са ми казали! 
  

И мен какво ме интересува, че той не може да не работи? Ами другите 
съседи? Това са две улици! 

Съседа Нинов може да издигне ограда в имота си срещу мен за да не ме 
вижда и аз все едно си викам там нещо, но може ли да издигне ограда срещу гласа 
ми? Не виждам как ще стане това? 

На какво основание, Вие г-жо Попова ще искате моя глас за Вас след 
няколко месеца? И този на подписалите се съседи? 
 Ето аз Ви казвам, не съм доволен от отговора Ви! Има проблем в 
социалните обществени отношения и Вие не го решавате! Това са 2 (две) години. 
 Вашите „огради“ могат да се разрушат единствено чрез диалог и разговор 
от Вас! 
 
 Приложение: 

1. Разписки по изпращане на писмото ми от 15.04.2019 г. 
 
  
Гр. Враца 
08 май 2019 г. 

С уважение: 
                    Петър Вълкачовски 


