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ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КОПИЕ ДО:
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА –
КМЕТ НА ГР. СОФИЯ
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЗИВ
СОС да спре влизането в сила от 01.09 на новите правила за „синя и зелена зона“ в
София и да започне разговори с гражданите
Само за 10 дни 7000 души се включиха в подписката срещу промените в Наредбата за
организация на движението
Гражданско движение „ДНЕС“ апелира към Столичния общински съвет да спре влизането в сила от
1 септември т.г. на Наредбата за организация на движението в Столична община до намиране на
приемливо за жителите и гостите на града решение за т.нар. синя и зелена зона.
Очевидно е, че разяснителната кампания на СОС за наредбата не дава резултат. Напротив!
Напрежението в града се засилва. Спонтанното събиране на граждани пред паметника на Патриарх
Евтимий, множеството жалби, подадени в нашите приемни, вкл. внесеният от „ДНЕС“ съдебен иск срещу
наредбата са потвърждение на засилващото се напрежение, което е възможно да ескалира и премине в
протести, за което отговорността ще е само и единствено на СОС.
На 16 юли т.г. Движение „ДНЕС“ стартира подписка за отмяна на новите правила за т.нар. „синя зона“
в София. Само за 10 дни в подписката се включиха над 7000 души!

Според „ДНЕС“ Наредбата за организация на движението в Столична община стоварва
проблемите на града върху хората, без да решава проблема с паркирането. Тя не е съобразена с
покупателната способност на гражданите и нарушава множество закони, вкл. Закона за
обществените поръчки, Закона за общинската собственост, Закона за местните данъци и такси,
Закона за движение по пътищата, Закона за нормативните актове.
Очебиен е фактът, че Наредбата в този й вид е неприложима, противоречи на основни
законни и нормативни разпоредби и не среща одобрението на населението!
Убедени сме, че всеки съществуващ проблем трябва да се разрешава само и единствено
чрез разговори с хората и взимане под внимание на техните предложения! За „ДНЕС“ от особено
значение е мнението на гражданите и спазването на законността. Очакваме СОС да прояви разум
и да се вслуша в гласа на своите избиратели! Надяваме се общинските съветници този път да
реагират като отговорни политици, подобаващо и само в интерес на столичани.
В този смисъл Гражданско движение „ДНЕС“ е за конструктивен и открит диалог – но диалог,
основан на разумния компромис и вслушване в аргументите на страните, а не такъв, в който
представителите на гражданите се третират като подчинен участник, поставен в ролята на
слушател на монолога на СОС.
Настояваме Столичният общински съвет да отмени и преразгледа промените в Наредбата
за организация на движението в Столична община и чрез диалог с гражданите да пристъпи към
изготвянето на изцяло нова наредба, премахваща настоящите противозаконни,необмислени и
спорни текстове, предизвикващи разрастващо се недоволство!
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