From: boyan ivanov
Sent: Tuesday, July 10, 2018 1:01 PM
To: y.tsankova@sofia.bg
Subject: Обсъждане

Уважаеми г-жи и г-да общински съветници,
уважаема г-жо Кмет на гр. София,
Категорично съм против проекта за изменение и допълване на НОДТСО, като мотивите
ми за това са следните:
1. Наредбата е в противоречие със основния закон /ЗДвП/, по който работите, а именно
в частта на контролната дейност, която извършвате, за което съм ви информирал за
това в редица жалби през последните две години. Това води до нарушаване на основния
принцип в правото, а именно - неспазване върховенството на закона. Доказателства
за това е и глава III - "Очаквани резултати от прилагането на НИД НОДТСО
/включително финансовите такива по чл.28, ал.2, т.4 от ЗНА/".
Глава IV - Съответствие на проекта за нормативен акт с действащото законодателство и
с правото на ЕС по чл.28, ал.2, т.5 от ЗНА/, а аз бих добавил и Конституцията на
РБългария.
Глава V - Оценка з въздействието на проекта занормативен акт или очаквани прогнозни
приходи в годишен размер общо за 4276701лв. или простичко казано, за да спечелите
4276701лв. трябва да нарушите Закона за движение по пътищата в редица случаи, Моля
Ви!
Моля, да оправите и хоризонталната маркировка в кв. Лозенец преди да отрегулирате
горната част на кв. Лозенц.
2. За близо 20 години ефектът от Вашата дейност е силно съмнителен и е време да ни
преложите по-иновативен и работещ модел за това.
3. Проблемът с некомпетентността на кадрите в отдел Принудително задържане на
ЦГМ допълнително влошава имиджа на нашат столица за сметка на нас обикновените
граждани.
Моля, за отлагне на гласуването по т.1 на 11.07.2018г. /сряда/ в 12.30ч., наименование
на Доклад с вх.№СОА18-ВК664301/14.06.2018г., внесен от многоуважаваните от нас гн Борислав Борисов и Зафир Здравков, относно приемане на Наредба за изменение и
допълнение на НОДТСО до отстранявне на проблемните елементи, закоито съм Ви
информирал.

Искрено Ваш: г-н Боян Суланов
10.07.2018г.
гр. София

