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ДО 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА - 
КМЕТ НА ГР. СОФИЯ 

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Във връзка с появили се информации за организиране на 31 август 2012 г., петък, протест срещу 
новите правила за паркиране в София, уточняваме, че  

Движение „ДНЕС“ и Фейсбук-групата „Не на данък паркинг...“  

НЕ са организатори на въпросния протест! 

Категорично се разграничаваме от всякакви екстремистки и провокативни действия, целящи да 
дискредитират протеста на столичани срещу новите условия за паркиране в централната градска част. 

Склонни сме да предполагаме, че инсценираното „разединение“ на протестиращите граждани и 
организации, твърденията в някои медии, че протестът е „платен“, и агресивните акции за блокиране на 
кръстовища, вкл. планираният за петък (31 август) протест, са част от добре обмислен план, целящ 
опорочаване на справедливите искания на гражданите, подмяна на техните аргументи с псевдо такива и, в 
крайна сметка, превръщането на протеста във фарс. 

Продължаваме да настояваме за диалог и съобразяване на общинските съветници с нашите 
аргументи и предложения, както и за отлагане влизането в сила на промените в наредбата до произнасяне 
на столичния Административен съд по иска, внесен от „ДНЕС“ на 4 юни т.г. 

За пореден път заявяваме, че ние не сме против регламента за синя и зелена зона, а сме против 
начина на формиране на таксите за съответните услуги, липсата на прозрачност при управление на 
средствата, събрани от столичани от общинската фирма „Център за градска мобилност“, липсата на 
достатъчно общински паркинги с достъпни цени и множеството дискриминационни текстове, заложени в 
наредбата. 

Заявяваме, че сме готови да се противопоставим чрез ЗАКОНОВИ средства на всякакви опити 
протестът ни да бъде опорочен и употребен от една или друга политическа сила или административна 
структура! 
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