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ДО: Началника на РПУ гр. Враца, ул. 

"Стефанаки Савов"  №2, гр. Враца 

3000 тел. 092/692-421 

 

 

КОПИЕ ДО: Районна Прокуратура Враца 

гр. Враца, бул. "Христо Ботев" №29, 

ет. 3 тел.: 092/620474 

 

     

Ж А Л Б А 
 

от 

Петър ** Вълкачовски, ЕГН:***, 

Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ **, 

тел. *** 

 

 

ОТНОСНО: Отново заплахи от съседа 

Нинов – „Обаче требва да идеш да 

кажеш (в полицията): Кой крак ще ти 

троша! Че там се попълва една 

бланка!“, въпреки предупреждението – 

Протокол за предупреждение с 

рег.№1759р-11784/20.05.2021 г. на РУ 

на полицията Враца 

 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н НАЧАЛНИК, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО РАЙОНЕН ПРОКУРОР, 

  

 На 25.05.2021 г. към 17:30 ч., аз се намирах зад гърба на сградата на 

физкултурния салон на началното училище „Софрони Врачански“ в парк 

„ДНА“ в гр. Враца. Бях оборудван със записваща екшън камера на главата, 

като държах мобилния си телефон и документи в ръцете си. 

 Целта на посещението ми беше включване в дистанционната сесия на 

Общински съвет – Враца, която се провеждаше в това време и относно 

поставяне на въпроса ми на предната сесия за заграждането с метални пана 

и заключваща се врата на общинския терен зад сградата на физкултурния 

салон на училището, който терен се ползваше за лични нужди от съседа 

Иван Христов Нинов, живущ в гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 60, където 

имота му от зад граничи с въпросната сграда. 
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 В момента на пристигането ми на терена, при мен се приближи 

директорката на училището г-жа Антоанета Сиракова заедно с нейна 

служителка и аз разговарях с тях през цялото време и пред тях аз се включих 

на дистанционната сесия на ОС-Враца, чрез мобилния ми телефон. 

 Ще опиша накратко предмета на сигнала ми, понеже има отношение 

към отправените отново заплахи от съседа Нинов към мен, а и това е 

абсолютно същото и предния път когато ме заплаши, че ще ми строши един 

крак, защото имаше същата проверка за НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО за 

търговските му помещения от пред на улицата – Фризьорски салон и Кафе! 

 Така, предния ми сигнал и по който ме викаха на разпит на 19.05.2021 

г. в РУ на полицията във Враца, също беше за незаконно строителство и във 

връзка с който е предупреждението към Нинов - Протокол за 

предупреждение с рег.№1759р-11784/20.05.2021 г. на РУ на полицията 

Враца. 

 Този сигнал за заградения общински терен го подадох при 

предишното ми включване на дистанционната сесия на ОС-Враца на 

27.04.2021 г., записа от нея може да се види на 

https://www.youtube.com/watch?v=rLbS5oxUS8I  

 Както казах във включването ми, след това подадох искане до 

Община Враца по закона за Достъп до обществена информация - кой е 

заградил терена – вх.№ 94000-5466/29.04.2021 г. 

 Чрез писмо №94000-5466(1) от 12.05.2021 г. на Община Враца, 

получавам отговор, че такава информация няма! 

 А, на 21.05.2021 г. ми се връчва писмо в сградата на Община Враца - 

№ПОГ-4(1) от 20.05.2021 г., което е от кмета Каменов до Председателя на 

ОС-Враца – г-н Христов, където се казва, цитирам: 

„Констатирано е, че съоръженията са поставени преди повече от 15 

години, с цел не допускане замърсяването на участъка зад сградата, 

както и извършването на вандалски прояви.“ 

 И аз затова се включих, да питам, как така, след като първоначално 

ме уведомяват, че няма информация, как така това се констатира в 

следващото писмо? Въз основа на какво, на екстрасенски и гадателски 

възможности? Или защото съседа Нинов „много помага“ на бащи на 

бивши кметове, във високите етажи на властта герб и никой държавен 

служител не смее да се занимава с него? А, е безспорно видно от 

излъчванията ми на живо в социалната мрежа Фейсбук, от 21.04.2021 г. - 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=464102448232633 и от 28.04.2021 г. 

- https://www.facebook.com/watch/live/?v=2643815352590856  , че железаря 

Нинов ползва заградения общински терен за железарски услуги и лични 

цели! 

 И ето, сега след като се включих на общинската сесия на 25.05.2021 

г., след 25 минути, в 17:57 ч., съседа Нинов се показа от имота си отзад и 

https://www.youtube.com/watch?v=rLbS5oxUS8I
https://www.facebook.com/watch/live/?v=464102448232633
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2643815352590856
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дойде при мен, като аз в този момент разговарях с г-жа Сиракова и нейната 

служителка. Той започна да ми говори абсурдни неща да правя в полицията, 

като да си избирам чрез попълване на бланка, кой крак искам той да ми 

строши, но със сериозен тон!?!?? А след като Нинов се приближи до нас, г-

жа Сиракова и другата служителка на училището се отдалечиха от нас и си 

тръгнаха. 

 Ще цитирам дословно разговора с Нинов, като за сведение давам и 

адреса където разговора е публикуван, записан от екшън камерата ми: 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/11785094892904

96  
Аз: (говоря с г-жа Сиракова и нейната служителка): И да реже с тая 

ъглошлайфка нон стоп и железа и скрап и нищо друго освен железа и само железа 

и нищо друго разбираш ли освен железа. И е ясно, че той не си прави домашни 

ремонти. (в този момент съседа Нинов се подава от имота си, аз го виждам и 

заговарям) Ела тука бе! Аре бе! Железаря, ела тука да говорим, като си толкова 

отворен! Кога ще ми чупиш крака? 

Нинов: Ей, … (не се разбира) 

Г-жа Сиракова: Аз ви оставям. Този въпрос го поемам, нали … (тя говори за 

поставения от мен въпрос за непосредствената близост на металната беседка 

в двора на училището, до имотите ни *залепена е за оградата ми* и огромния 

постоянен/денонощен шумов терор от ползвателите на беседката) 

Аз: Няма как … (говоря за приближаващия се съсед, като го соча с пръст) Той 

ползва индулгенции, е тоя човек. Е тоя! Ползва индулгенции от властта герб! 

(Нинов вече се е приближил до нас, като ние стоим до ръба на сградата на 

физкултурния салон, от зад и преди началото на металната преграда с 

металната врата, където бяха поставени. Те вече са демонтирани и подпрени 

на сградата до мястото където са били, а вратата е отделена от металното 

пано и е подпряна от другата страна, до оградната мрежа. Г-жа Сиракова и 

служителката й, когато съседа се приближава се раздвижват и си тръгват, 

като си личи от поведението им, че не желаят да бъдат там в присъствието 

му. Говорим вече само аз и съседа Нинов) 

Нинов:- чакай да ти кажа нещо. 

Аз: Айде кажи. Само да уточним, кога ще ми чупиш крака? 

Нинов: Полицая каза така:  

Аз: записваш се, само да знаеш! 

Нинов: Като има заплаха, праат застраховка живот. Те си ги плащат. Нема да 

те закачат. 

Аз: Кой те? Кои те? 

Нинов: Полицаите! 

Аз: Плащат застраховка живот? 

Нинов: Да 

Аз: За кой? 

Нинов: Обаче требва да идеш да кажеш: Кой крак ще ти троша! Че там се 

попълва една бланка! 

Аз: Попълва се бланка? 

https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1178509489290496
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/1178509489290496


  

4 

 

Нинов: А, аха! 

Аз: Ти бъзикаш ли се са с мен? 

Нинов: Да запишеш, левия или десния ще ти троша! 

Аз: Е, добре, ти каза ли го това? 

Нинов: Той ми го казва на мене бе! 

Аз: Не бее, ти заплаши ли ме, че ще ми строшиш крака? 

Нинов: Еми да! Ама требва да идеш да кажеш кой крак ще ти троша! 

Аз: Аааа, да кажа на полицаите, та ти да знаеш кой крак да ми строшиш. 

Нинов: Щото те са, попълва се бланка, там, за пред банката! 

Аз: Човек, ти нормален ли си? 

Нинов: Требва да се пише. Еее, той ще те викне! Той ще ти се обади! 

Аз: Нее, я одих! Ти нали знаеш, че съм одил? 

Нинов: Е, одил си! Нали си подал там жалбата. 

Аз: Да де. Нее, викаха ме на разпит. 

Нинов: Ви, и 

Аз: Значи да дам …, чакай сега да уточним нещата. Значи да дам заявление в 

полицията, КОЙ КРАК ИСКМ ТИ ДА МИ СТРОШИШ? Те имат застраховка, и 

после да ме …, да получа застраховката? Това ли искаш да ми кажеш? 

Нинов: Точно така е! Ама требва да посочиш – КОЙ КРАК! 

Аз: Аааа 

Нинов: Аа 

Аз: Добре 

Нинов: Да, да 

Аз: Тука ще те поставя в интернет! Нали знаеш? Тоя разговор. 

Нинов: Даа 

Аз: Ти нормален ли си? 

Нинов: Дай да се подпиша! 

Аз: Ти нормален ли си? 

Нинов: Абее, хъъъ. Полицая знае по-добре, кой е ненормален. 

Аз: Ти нормален ли си, да те питам? 

Нинов: Полицая вика, .. бе тоя … хъъ … Айде той щи каже там! (плюе в страни 

и прави крачка) Ааа, какво ще снимаш сега? Да ти позирам ли? 

Аз: Човек, питам – ТИ НОРМАЛЕН ЛИ СИ?!? 

Нинов: Ъъъ, пътувай! 

Аз: Ти мое ли да разбереш, к‘во ми говориш?!? 

Нинов: Пътувай! Хаъъ, хаъ, хаъ … (Отдалечава се към вратата си в имота си, 

зад гърба на физкултурния салон) 

Аз: Ти мое ли да осъзнаеш к‘во ми говориш?!? 

Нинов: Пътувай! Пътувай! (продължава да върви към вратата си) 

Аз: Хаа, ха! УНИКАЛНО! НАПРАВО УНИКАЛНО! 

Това си е безспорно безогледно използване името на институцията 

ПОЛИЦИЯ за оказване на психически натиск, подигравка относно 

подаваните от мен сигнали и заплаха отново, че ще ми строши един крак, 

като аз предварително уточня кой крак искам, като попълня бланка при 
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полицая! А и съседа Нинов си признава по най-брутален начин, че ме е 

заплашвал! 

 Видно, е че за него законите не важат и по никакъв начин не е 

респектиран от отправеното му официално предупреждение! 

 Моля, прокуратурата да има в предвид, че подавам сигнал за сериозен 

чадър от властта над тоя железар и конфликт на интереси. Моля обърнете 

внимание, че водещия проверката, г-жа Калеева от Община Враца за 

търговските му постройки за незаконно строителство, по писмо № ПОГ-3 

(1) от 23.04.2021 г. на Община Враца и която проверка се състоя на 

11.05.2021 г. от 10:30 ч., си влиза в имота му все едно си е в тях! Всички 

проверяващи се разбягаха и влязоха в имота на Нинов, като ме видяха, че 

снимам и нищо не казаха за тая проверка като излязоха. 

 А е видно по безспорен начин, че тия постройки не са преместваеми 

за да бъдат законни, при положение, че не фигурират в Кадастралната карта! 

Излъчването на живо за цялото време на проверката се намира на 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=284662856627471 Само ще спомена 

отново, че тоя железар ме заплашва, че ще ми счупи крака, не защото съм 

му пуснал проверка за незаконно строителство за търговските му 

помещения, а за да НЕ РАЗВАЛЯ ПРОВЕРКАТА НА „ХОРАТА“, цитат!!! 

Може ли да си представите? Някой да видя тук да има проверка срещу 

съседа Нинов, че аз не видях?  

 А за сигнала за шумовия терор от металната беседка в двора на 

училището, който отправих към г-жа Сиракова с която говорехме зад 

сградата на физкултурния салон, моля обърнете внимание, че аз съм подал 

такъв сигнал до кмета на гр. Враца No94000-10993/08.09.2020 г., но при 

упоритото ми издирване на отговора в Информационния център на Община 

Враца, както и постоянното питане по писма, аз освен МЪЛЧАНИЕ друго 

нямам! 

 Добре де, а я вижте какво ми отговаря кмета Каменов: №ПОГ-2 (1) от 

20.01.2021 г. на Община Враца: „Считам, че твърдението на г-н 

Вълкачовски е невярно, тъй като до момента няма нито един сигнал от 

него, по който да не е извършена своевременна проверка.“ 

А, как стават тия проверки, след като не съм уведомен, че е имало 

такава? Ами то винаги може да се каже, че е имало някаква проверка, при 

положение, че не съм уведомен с обратна разписка! 

И на края, бих искал да уточня, че във връзка с дадените от мен 

показания по време на разпита ми от 19.05.2021 г. в РУ на полицията във 

Враца във връзка с първия ми сигнал, че съседа Нинов ще ми строши един 

крак, съвкупността от написаните изречения може да не представлява  в 

пълнота изразеното от мен по време на разпита. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=284662856627471
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 Не всички изречения са написани изцяло под моя диктовка и аз си 

спомням, че накрая имаше една дума, дето съм бил казал, че съм искал да 

спре производството срещу Нинов! 

 Аз казах на полицаите, които ме разпитваха, че не искам съседа Нинов 

да бъде глобяван, а да му се направи забележка да си вземе някъде 

помещение. Казах изрично, че съседа Нинов ме заплашва чрез мутри, 

понеже е видно, че не може той сам да ми счупи крака. А полицаите 

възприеха тезата, че това е вероятно. На което казах, че трябва да се провери 

и какво значение има аз какво искам? 

 Е та аз съм в полицията на разпит, това да не е концерт по желание? 

Ако някой е нарушил закона да си носи последствията! НЕ МЕ 

ИНТЕРЕСУВА! Не искам нищо да се спира срещу Нинов и мисля, че трябва 

да има срещу него ДОСЪДЕБНО ПРОЗВОДСТВО за заплахите и за това, че 

може да ни запали с тая неспираща ъглошлайфка и електрожен!!! Не може 

да се изсипва такава репресия върху ми от цялата узурпирана мутренска 

държава герб и аз да се свивам и да търпя това безобразие от брутални 

заплахи от всички! А, това, че аз вече съм претръпнал, както и казах на 

полицаите от тия заплахи и те вече не ми правят впечатление, не означава, 

че това не е нарушение/престъпление на закона и не трябва да се преследва! 

 Аз искам при следващите ми разпити за тоя железар, аз сам да си 

пиша показанията, а не служителите да съставят изреченията на 

компютър, после да се променят и пак да са съставени изречения 

несъответстващи на точно изразеното от мен по време на разпита! Така 

си ги писах при разпита от Вътрешна сигурност през 2020 г. - саморъчно 

на лист хартия! Така искам и от сега натам във връзка със съседа 

Нинов, освен ако не мога да си ги пиша в нас, както преди! 

 Аз просто искам законите да важат еднакво за всички, без значение, 

че някой „много помага“ във високите етажи на властта. Много ли искам? 

 А, и да питам последно, въпросната бланка мога ли да я сваля някъде 

от интернет за да си избера кой крак искам да ми се строши? Или Вие ще ми 

я дадете на гишето в полицията или прокуратурата? Понеже съседа Нинов, 

както и съм посочил в предишните ми жалби, знае кога съм ходил на разпит 

в полицията. Пример - през 2019 г., кварталния полицай едва не ме би и 

Нинов ми казва ядосано и заплашително на улицата след разпита: „ТИ НЕ 

РАЗБРА ЛИ КАКВО ТИ КАЗАХА???“ 

 Е, не съм разбрал, щом продължавам да пиша жалби, а и така казах и 

на г-н Донов! 

 

 

Гр. Враца       С уважение: 

31 май 2021 г.                       Петър Вълкачовски 


