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ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПИТАНЕ
от инж. Грети Стефанова
Общински съветник в Столичен общински съвет

ОТНОСНО: Проблеми с паркирането на ППС в София

Уважаема Г-жо Кмет,

Във връзка с проблемите, които вълнуват гражданите и нашият

ангажимент като общински съветници да им отговорим, за да бъдем
напълно достоверни в информацията си, моля за Вашите отговори на

следните въпроси:

1. Съгласно заповед на кмета на Столична община - Йорданка
Фандъкова, с №С015РД-09-05-438/29.07.2015г., каква е бройката на

постоянно запазените места за паркиране на ППС по улици,

булеварди, площади и паркинги - общинска собственост в София?
2. Как се отбелязват тези места и какви санкции се налагат

неспазване на въпросните обозначения?
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3. По табелите, с които се отбелязват местата за паркиране, разбира ли

се дали са заплатени или безплатни?
4. Кой носи отговорност за контрола на документите, с които се искат

местата за безплатно паркиране и кой одобрява кандидатите?

5. Кой заплаща самите табели?

6. Каква е стойността на една такава табела?

7. Какъв е редът за обжалване при отказ на Столична община да

предостави тази безплатна и постоянна услуга?

8. Какъв е контролът на Столична община към дирекция „Транспортна

инфраструктура“ и отдел „Опасност и безопасност на движението“,

относно издаването или отказът на разрешение?

9. Каква е бройката на заплатените винетки за локално платено
паркиране по зони в София за изминалата година и на каква

стойност?

10.

Каква е бройката на постоянно запазените места за паркиране,

предоставени съгласно заповед на кмета на Столична община -
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№СО15РД-09-05-435/29.07.2015г.,

обозначени

като

служебен

абонамент?

11.

Каква бройка места за безплатно, постоянно паркиране са

предоставени със заповед на кмета Йорданка Фандъкова съгласно
чл.117 от НОДТСО?

12.

Каква бройка предоставени места за безплатно служебно

паркиране са върнати за паркиране на граждани?

13.

Каква е бройката на местата за паркиране в София по улици,

булеварди, площади и паркинги - общинска собственост?

Моля да включите отговора на питането в дневния ред на следващото
заседание на Столичния общински съвет.

С уважение:

инж. Грети Стефанова
Общински съветник

