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За целта се покатерих чрез стълба над високата метална преграда 

закриваща изцяло изгледа към гърба на салона и върху която е изградена 

друга ограда от оградна мрежа. 

Въпросните две огради една върху друга са поставени точно от 

началото на 3 метровото отстояние между физкултурния салон и съседния 

частен имот, като са захванати със забити метални елементи съответно в 

ръба на ф.салон и сградата на съседния частен имот от № 62, която сграда 

продължава около 1 метър по посока на №60, като двете сгради са на 

калкан. 

От другата страна на ф.салон, терена отново е блокиран, но този път 

на отново високата метална преграда е монтирана метална врата, която е 

оборудвана с брава със секретен ключ и се заключва. Вратата с преградата 

е захваната със забити отново железа за стената на ф.салон на отстояние от 

около 1 метър след ръба на сградата, а от другата страна е плътно до 

оградната мрежа на границата на имота (двора) на № 58. 

Оградната мрежа на двора на №58, където е 3 етажна кооперация, 

НЕ Е С ОТВОР към така заградения общински терен, а си продължава 

непрекъсната до съседния имот на №60, където отново има оградна мрежа 

която продължава до сградата от имота, която е построена на калкан с тази 

от №62. 

 

Трябва да се отбележи, че единствения изход след влизане през 

металната врата, е отвора (врата), който е направил собственика на 

№60 – Иван Христов Нинов на оградната си мрежа, което говори по 

недвусмислен начин, че той ползва така заградения общински терен! 

 

Това си личи от включването ми на живо пред ОС-Враца, където се 

видя, че кучето му беше там и по едно време железаря Нинов се показа, аз 

го призовах да говори, като му казах, че е на живо пред Общинския съвет 

и да каже дали плаща данъци на заградения имот, а той само ми каза, че не 

съм добре, като си въртеше китката на ръката си и си прибра кучето в имота 

си, като затвори врата си. 

Понеже Председателя на ОС Враца – г-н Христов, каза, че не се 

вижда добре, аз реших на следващия ден да направя включване на живо в 

Фейсбук страницата ми на Гражданска Независима Позиция, като този път 

се покатерих отново на стълба но от другата страна на заключената врата, 

от към подстъпа към заградения общински терен. 

Излъчването на живо се намира на интернет адреса: 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/264381535259

0856 и много добре се вижда входа - вратата на оградната мрежа на 

железаря Нинов към имота му, което по безспорен начин говори, че той е 

ползвателя на заградения общински терен, а и той по всяка вероятност е 

изградил металните прегради и врата, понеже има регистрирана на същия 

адрес фирма за железарски услуги - ЕТ "ИВАН НИНОВ - 2006" с 

ЕИК/ПИК: 106612681 и предмет на дейност: ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, 

СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИЗ ЗА ЛЕКИ И 

ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, ЗАВАРОЧНИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/2643815352590856
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/2643815352590856
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ТЪРГОВИЯ НА ЦВЕТЯ, ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА 

ЗАЩИТА. 

Той се занимава с тази дейност по занятие, но забележете, че тя е със 

спряна дейност за да не плаща данъци! 

Личи си от направените записи, че е гузен и се опитва да скрие, че 

той е ползвателя на имота, понеже на следващи ден си беше преместил 

къщичката на кучето му от заградения терен. 

Но, че заградения общински терен се ползва от него за лични цели 

си личи по безспорен начин от изградените асми в терена, наличието на 

уред за събиране на водосточната вода от улуците на ф.салон, цветята и 

най-важното – заключената метална врата и единствения изход от терена 

към имота му, което се видя много добре по време на включването ми на 

живо във ФБ. 

И така, до кога законите няма да важат за тоя работохолик „много 

помагащ“ във високите етажи на властта герб и ще ни тормози с неспираща 

брутална КОМЕРСИАЛНА промишлена инвазия от незаконната му 

железарска работилница на ОТКРИТО в имота му и то в обособена „Тиха 

зона“ в Урбанизирани територии по Закона за защита от шума в 

околната среда, като фирмата му железарски услуги е спряна? И защо? 

Защото „много помага“ във високите етажи на властта герб! 

 Той ме заплашва с истински мутри, както и с власт и влияние и 

които заплахи се осъществяват по брутален начин от полиция, вашите 

инспектори от Звено Инспекторат и прокуратура! 

И защо, защото никой не може да му каже да си вземе някъде едно 

помещение и да става там ако ще и милионер от направа на метални врати! 

 

Някой да видя тук, между мен и железаря Нинов да има 

проблеми от лично правен характер?  

 

 Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата 

информация е писмен на горепосочения адрес. 

 

Приложение: видео записите от включването ми на общинската сесия с 

здрес https://www.youtube.com/watch?v=rLbS5oxUS8I&t=17189s и от 

излъчването ми на живо от цитираната ФБ страница на ГНП с адрес 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/videos/2643815352590

856 

 

 

Гр. Враца 

29 април 2021 г. 

С уважение: 

                    Петър Вълкачовски  
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