Subject: На вниманието на: Зафир Зарков, Борислав Борисов, д-р Ваня Тагарева – общински
съветници Относно: обществена консултация по Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Уважаеми общински съветници,
Изразявам своето несъгласие с проекта на Наредбата, тъй като:
1. Нарушавате Закона за дискриминация. Налагате ми косвен данък поради факта,
че живея в определен район на София и притежавам личен автомобил, което е
явна дискриминация по отношение на гражданските ми права и спрямо
останалите граждани на София.
2. Годишната сума, която искате по насилствен начин да ми наложите да заплащам
не Ви ангажира с нищо, спрямо мен - т.е.Вие не ми гарантирате, срещу
заплатената сума от мен, наличието на свободно парко място във всеки един
момент от денонощието, нито каквато и да било друга услуга, подобряваща
условията на живот и инфраструктурата на мястото ми на живеене. Тогава на
какво основания ще я изисквате от мен?
3. Парите, които желаете да заплащам, ще бъдат използвани за облагодетелстване
и на други райони на София, а не само на този, в който аз живея и за който Вие
искате да плащам.

Моля за недвусмислен отговор на следните въпроси:
1. Защо дискриминирате гражданите на София по признак местоживеене? Нима
някой трябва да се чувства виновен и наказан със скрит и косвен данък за това,
че е роден в определен квартал и разполага с личен автомобил?
2. Какви гарантирани, подчертавам - гарантирани права ще имам аз от Ваша
страна и от страна на Столична община в случай,че заплащам исканата от Вас
годишна такса? - гарантирано парко място? Безплатно ползване на всеки един
паркинг на територията на столична община предвид събраната вече от мен
такса? Друго? - какво?
3. Кой е органът в Столична община, който следи за недискриминационното
отношение към гражданите на София?
4. Кой е органът, който ще следи за предоставянето на гарантирани и безусловно
полагащи ми се по-големи права, след като от мен събирате такса
"местоживеене и автомобил", а живущите в Люлин или Надежда са освободени
от такава такса?
5. Как така с моите личи финанси, които искате да плащам заради местоживеенето
и притежанието на личен автомобил - о, какъв лукс! - ще финансирате и
облагородявате всяка една част на София при положение, че жителите на тази
част на София не са дали и стотинка за това?
Считам, че точно живеещите и притежаващите лични автомобили граждани, живеещи
в т.нар. зелени и сини зони трябва да бъдат освободени от годишните такси, тъй като тя
нямат избор къде да паркират автомобилите си.

Или е по-лесно да се изнудват хора, които нямат избор, тъй като Столична община
никъде не е създала денонощни охраняеми паркинги, на които живущите от
въпросните сини и зелени зони да паркират спокойно автомобилите си, вместо по
улиците, за сметка и облагодетелстване на други, които са незасегнати от подобни
скрити данъци?
При приемане на Наредбата във вида, в който е представена за обществено обсъждане
и липса на ясни и недвусмислени гарантирани за живущите в зелената зона граждани
ангажименти за парко места на всеки един личен автомобил, за който е заплатена
годишна такса едновременно с ясен план за изразходване на събраните средства
единствено и само за облагородяване на района на зелената зона, ще отнеса жалбата
си към Комисията по дискриминация.
Очаквам ясни и недвусмислени отговори от Ваша страна.
С уважение,
Ани Ковачева

