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ДО:                        Общински съвет - Враца 

 

 

 

КОПИЕ ДО: Фейсбук групата: ГРАЖДАНСКА 

НЕЗАВИСИМА ПОЗИЦИЯ (ГНП) 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.fo

r.democracy/posts/1100218300452949 

                                                             

ОТГОВОР 
  
от 

Петър Иванов Вълкачовски, Адрес: 

гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ 64, тел. 

0886275777 

   

 ОТНОСНО: Писмо на Кмета на 

Враца, №ПОГ-2(1)/20.01.21 

  

  

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Обръщам се към Вас, Вие които реално осъществявате представителството на 

обикновените хора на гр. Враца в местния ни парламент! Това не е обръщение към 

Кмета ни г-н Каменов или към Председателя на Общински съвет – Враца, г-н Христов. 

 Аз не мога да разбера, защо над един жител на Враца, които „много помага“ на 

бащата на бившия кмет на Враца – Тотю Младенов има такъв безпрецедентен чадър от 

всички власти, над неговата с години продължаваща незаконна железарска дейност в 

Тиха зона в урбанизирани територии и то с цената на брутални заплахи и психически 

тормоз от служителите на Община Враца и местната полиция! 

 Според писмото, аз съм „внушавъл“! Внушение имаме когато се въздейства 

върху психиката на човек/хора, да възприемат дадена теория разчитайки се на 

податливост към приобщаване на способност за въздействие, осъществяване на 

лидерски качества и следване, като не се използват факти и обстоятелства доказващи 

даденото становище. 

 Аз винаги, когато говоря за заплахите на служителите от местната власт описвам 

точно събитията с конкретика и хронология по осъществяването им! При протеста ми 

пред Главния вход на Община Враца миналото лято, при една от срещите ми с г-н 

Каменов, аз го попитах защо главния юрист ме репресира с думите да си продавам 

къщата. А, г-н Каменов, плахо каза, че това не било вярно, на което веднага му 

предложиш да извика тук Главния юрист и да откаже или потвърди това! А, г-н 

Каменов не го извика, нито някъде в писмата не е описан дали се е състоял такъв 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1100218300452949
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1100218300452949


  

2 

 

разговор на цитираната дата и място и какво е било поведението на служителя. Както 

и няма никакво такова становище с конкретика на описаното от мен в другите случаи! 

 Е, как тогава го внушавам това, след като аз давам конкретика, а в писмата 

липсва такава по повод на конкретните срещи? 

 Основен принцип в правото, който се пренебрегва постоянно, като се вадят 

удобно фрази извън контекст и въпреки постоянните уточнения от 2017 г. до сега, се 

продължава упорито да се твърди, че аз съм подал сигнал за физическа постройка от 

железарски цех! ТОВА Е ПОСТОЯННО и въпреки подписите на съседите, които 

заявяват, че има постоянен тормоз от промишлена инвазия! 

 И хората от 2 (две) улици ли внушават? 

 Ей, хора, аз протестирам от лятото без да спирам! Няма да мръдна от площада 

докато не се реши този проблем! Можете ли да си представите, колко усилия влагам за 

да си отвоювам такива елементарни социални права, като да живея в Тиха зона в 

Урбанизирани територии? 

Нека някои от опозицията на герб да застане до мен и да чуе хората които се 

подписват и по точно онези от тях, който познават железаря и адреса! „А, там където 

се произвеждат металните врати ли?“, както и „Там където реже 

ъглошлайфката?“, „А, Иван ли, та той е постоянно с ъглошлайфката и 

електрожена“. 

 Аз мисля, че точно това е вашата работа, в помагането на хората и решаването 

на такива проблеми! Или не желаете да се занимавате с това, понеже става въпрос за 

високите етажи на властта герб и ви стиска? 

 Г-н Кмета, казва, че за събраните от мен 200 подписа за оставката му, за него са 

били гласували 73% от гласувалите граждани и се внушава, че това е основание да не 

ми се отговаря на всички въпроси с това, че на всеки мой сигнал е била извършена 

своевременна проверка. 

 За проверките, айде пак да потърся отговора ми на жалбата ми с №94000-

10993/08.09.2020 г. КЪДЕ Е ОТГОВОРА Й? Няма!!! Е къде е тая своевременна 

проверка, след като нямам отговор, а??? Ами назначената проверка на Зам.кмет  г-жа 

Попова до предишния Директор на РЗИ-Враца, д-р Димитров, на което той каза, че 

Община Враца му „прехвърлят топката“ и такава проверка не се осъществи, а? 

 Само нещо не мога да си обясня: как така за г-н Каменов гласуват 73 % от 

гласувалите при положение, че гласувалите от имащите право на глас са 28%? Над 2/3 

той печели от гласовете при изключително ниска избирателна активност? Вероятно 

герб имат някакво изключително твърдо ядро, което предимно то гласува за него? Е 

къде е представителността на герб в местната власт? 

 Много ясно, че моите 200 гласа имат много по-голяма стойност от неговите 73%! 

 Ще завърша, защо никой от опозицията на герб не ми задава каквито и да са 

въпроси, както включително и журналистите упорито и гузно ме избягват, все едно съм 

чумав? 

 Цари брутално ледено мълчание! 

 Къде ми е обещаното копие на предупредителния протокол за железаря??? 

 

Гр. Враца                                                  С уважение: 

26 януари 2021 г.                                            Петър Вълкачовски 


