From: Elena Ivancheva [mailto:eivancheva@gmail.com]
Sent: Friday, June 15, 2018 12:13 PM
To: y.tsankova@sofia.bg
Subject: Зелена зона ж.к. Яворов

Здравейте!
Преди няколко месеца жителите на ж.к. "Яоворов" бяхме уведомени, че по инициатива
на инж. Димитър Петров - директор на дирекция "Управление и анализ на трафика"
към Столична община започва провеждането на обществено обсъждане за въвеждане
на зона за почасово платено паркиране на автомобили в ж.к. "Яворов" в частта между
булевардите "Цариградско шосе", "М. Еминеску", "Шипченски проход" и ул. "Акад. Л.
Стоянов". На сайта на СО - Слатина бе публикувана анкета, в която всички
заинтересовани граждани имат възможност да изразят мнението си като съответно
подрепят или отхвърлят направеното предложение. Към момента близо 7 000 души са
участвали в анкетата, като 65% от тях подкрепят предложението за въвеждането на
зона за почасово паркиране.
На страницата на Столична община е публикувано съобщение, че от днес, 15.06.2018 г.
в рамките на 30 дни ще се проведе обществена консултация по проект за изменение и
допълнение на Наредба за оргганизация на движението на територията на Столична
община. Силно сме обезспокоени, че в приложение проект на Решение не виждаме да е
предвидено въвеждането на зона за почасово платено паркиране на автомобили в ж.к.
"Яворов" в частта между булевардите "Цариградско шосе", "М. Еминеску",
"Шипченски проход" и ул. "Акад. Л. Стоянов".
Като жител на този квартал смятам, че въвеждането на зелена зона е единствената
мярка, която ще доведе до разрешаване на проблемите, с които ежедневно се сблъскват
живущите в квартала. След въвеждането на зелена зона за паркиране в долната част на ж.к.
„Яворов“ от 1 октомври 2017 г., нашият квартал се превърна в буферен паркинг за
прииждащите от провинцията и крайните квартали на София коли, което доведе до
невъзможност за нормално паркиране на автомобилите на живущите в квартала, интензивен
трафик по тесните улички и трудно, понякога невъзможно разминаване на колите. Затруднено
е и свободното преминаване на пешеходците, поради масово паркиране на автомобили по
тротоарите и о тревните площи, което води до тяхното унищожаване.

Моля да ни информирате дали е постъпило предложение от кмета на район "Слатина" и
дали все пак е предвидено в нашия квартал да бъде въведена платена зона за паркиране
и приблизително в какви срокове е възможно влизането й в сила.
Благодаря предварително!
С уважение
Е. Иванчева

