
  

1 
 

 
ДО: КМЕТА НА ГР. ВРАЦА, 

ГОСПОДИН К.КАМЕНОВ, гр. 
Враца, ул. "Стефанаки Савов" 6 
Телефон: 092/66 31 22, 
obsavet@vratza.bg  

 
КОПИЕ ДО: ЦЕНТРАЛАТА НА ПП ВМРО 

1000 София, ул. „Пиротска“ N5, 
тел. 02 980 25 82 
Чрез e-mail: vmro@vmro.bg  
 

КОПИЕ ДО: ПП Възраждане - София бул. 
Христо Ботев 111, 1202 Sofia, 
Bulgaria Чрез: 
vazrazhdane@vazrazhdane.bg   
 

КОПИЕ ДО: Фейсбук групата: ГРАЖДАНСКА 
НЕЗАВИСИМА ПОЗИЦИЯ 
(ГНП) 
https://www.facebook.com/GNP.a.pum
p.for.democracy/posts/1142506639557
448  
                                                      
       

СИГНАЛ ЗА НЕЗАКОННО 
СТРОИТЕЛСТВО 

  
от 
Петър Иванов Вълкачовски, 
Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ 
64, тел. 0886275777 
   
  
ОТНОСНО: Роднинска връзка на 
кандидат за депутат от листите на 
ВМРО – Враца относно 
НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО 

  
  
         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
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        Подавам сигнал за незаконно строителство намиращо и ползващо се от Иван 
Христов Нинов в имота му в гр. Враца на бул. „Христо Ботев“ № 64, състоящо се 
от две обособени помещения за търговски цели, построени на входа на имота му и 
представляващи Кафе и отдавано под наем ателие като фризьорски салон. 
 Към кмета на гр. Враца: г-н Кмете, абе вие мене на ненормален ли ще ме 
правите, като търсите постоянно „под вола теле“ и ще ме заплашвате по такъв 
брутален начин години наред заради незаконния железарски цех отзад в имота на 
железаря работохолик „много помагащ“ във високите етажи на властта герб? 
 Айде да уточним, че пак ще се литнете да търсите железарски цех като 
постройка: ОТЗАД НЯМА ПОСТРОЙКА ПОЛЗВАНА ЗА ЖЕЛЕЗАРСКИ 
КОМЕРСИАЛНИ УСЛУГИ! Железарския цех е виртуален и не е физическа 
постройка и градеж от стени от тухли или др. строителни елементи! 
 Железарската дейност е на циментовия под на двора му, под асмите на 
ОТКРИТО! 
 Е как така бе г-н кмете не видяхте тия постройки на входа на имота, след като 
вашите служители минават през тях и покрай тях? И то многобройно? 
Включително и „дясната ви ръка“ – Председателя на Общинския съвет – г-н 
Христов миналата година? А? 
 Мен до кога ще ме правите на маймуна и ненормален като ме заплашвате по 
такъв брутален начин? Само където вашите мутри не ме пребиха от бой! Поне за 
сега! 
 

Доказателствата за незаконното строителство предмет на настоящата жалба 
са подадени в № 94000-8388 от 12.06.2017 г. до Община Враца, когато отново бяхте 
вие кмет, г-н Каменов! 
Копие на документите ги има поддържаната от мен интернет страница 
http://gnp.care/?page_id=32 като колективната жалба е под №1, а разговора от днес 
с представител на ВМРО – г-н Ангел Къцарски на агитационната маса на ВМРО – 
Враца е качен на поддържаната отново от мен ФБ страница 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1142506639557448 Там 
можете да се запознаете и с поставяните от мен въпроси лице в лице с г-н Кацарски. 
 

Дами и господа от ПП ВМРО, девиза ви за настоящите избори е 
#ИзбирамБългарското. Понеже има роднинска връзка и евентуално г-жа Нинова от 
вашата листа е можела да знае за незаконната търговска дейност на роднината й – 
железаря Нинов, а на врата от вътрешната страна на Кафето е боядисана с 
българското знаме, как ви струва – избира се незаконното строителство или 
Българското с боядисването на знамето ни? И това при положение, че всичко 
свързано с работохолика железар Нинов е под огромния „чадър“ на №1000 на 
Министерски съвет с цената на брутални заплахи над един независим гражданин! 

Нещата стигат до там, че са късани страници от папка на прокуратурата, 
липсват ми показания в папка на прокуратурата за увреждане на здравето, а 
Районна прокуратура разкрива неразкрита данъчна тайна! И аз ви питам: Защо 
Цецка Цачева си подаде оставката? 

http://gnp.care/?page_id=32
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1142506639557448


  

3 
 

Това, което се очаква от вас да уточните – вашия кандидат за народен 
представител – г-жа Даниела Нинова под №6 в листата ви за гр. Враца, знаела 
ли е и знае ли за незаконната дейност на железаря Нинов, който й е роднина и 
би ли се разграничила от дейността му ако не е знаела? 

Нали се сещате, че поставения въпрос е със значимо обществено значение, 
който изисква незабавен открит и прозрачен отговор от вас! 

А, сега прилагам снимки от постройките в момента на входа на имота, които 
бяха същите когато беше внесена колективната жалба през 2017 г., като 
помещението където в момента се ползва като Кафе, преди беше обособено като 
магазин за дрехи, където продаваше жената на г-н Нинов, докато беше жива! 
 
№1000, нали г-н Кмете, и дами и господа от ВМРО? Трябва да се МЪЛЧИ и по-
точно „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1000“! 
 
Е да де, ама нещо сте се объркали, че ще си продавам къщата! Няма да стане и няма 
шанс да търпя повече тая брутална РЕПРЕСИЯ от цялата узурпирана държава – 
герб! 
 
 И г-н кмете, преди да ми дадете отново несъстоятелните отговори, цитирам: 
„ … до момента няма нито един сигнал от него, по който да не е извършена 
своевременна проверка.“ – ПОГ-2(1) от 20.01.2021 г. на Община Враца, айде пак да 
питам как се извършват тия проверки, след като аз нямам отговори? Еми аз от къде 
да знам, че са извършения тия проверки, след като не съм получил и не съм се 
подписал на обратна разписка на писмо от вас??? Ето: отговора ми на жалбата ми с 
№94000-10993/08.09.2020 г. до Община Враца, КЪДЕ Е ОТГОВОРА Й? 
Ами: 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?" Това с топката е №94000-8388(5) от 24.07.18 г.. КЪДЕ 
Е ПРОВЕРКАТА А? А как издавате становища, че няма нарушение след като директора 
на РЗИ-Враца ви отсвири и няма проверка, а? 
 И защо г-н кмете, вчера – 29.03.2021 при разговора в офиса на ВМРО – Враца с г-н 
Красимир Богданов и общински съветници, бях уведомен, че не знаят за обръщението ми 
към общинските съветници във Враца, електронно писмо до obsavet@vratza.bg изпратено 
на 26.01.2021 г., 0:33 ч.??? и съответно нямам никакъв отговор! Защо никой от 
съветниците не знае за това мое електронно писмо? 
 
ИСКАМ ОТГОВОР, ЯСЕН КОНКРЕТЕН И ТО ВЕДНАГА – ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ 
И ПРЕДИ МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 Г! 
 

Иначе на какво основание ПП герб и ПП ВМРО искат гласовете на хората? 
 
 
 
Гр. Враца                                                  С уважение: 
30 март 2021 г.                                            Петър Вълкачовски 
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