Поздравления за разработването на новия нормативен акт ,регламентиращ правилата за
спазване на обществения ред в столицата.
Намирам ,че е изчерпателен, но бих отбелязала два проблема, които според мен
биха помогнали за подобряване на нормативния акт.
Първият касае шума в града. Не е достатъчно да се забрани организирането и провеждане на
състезания с моторни превозни средства. Системния тормоз на гражданите се осъществява от
мотоциклетисти и притежатели на мощни коли най-често в малките часове на
денонощието чрез форсирането им и преминаването с голяма скорост по улиците.Това не са
състезания ,а „разходки“ на притежателите на мотоциклети и мощни коли в часовете след 23
ч. по всички големи улици на София. Можете лично да се убедите ако постоите в нощните
часове на която и да е от улиците –бул. Патриарх Евтимий, ул. Раковски, ул. Ф. Нансен, бул.
Евлоги Георгиев, бул. България и много други. Необезпокоявани ,пред очите на полицията
прелитат с грохот ,в т.ч. край болници .Проблемът е поставян многократно, включително и с
подписки от гражданите. Сега отново този проблем е неглежиран. Предлагам чл.3 да се
допълни със забрана за форсиране на моторни превозни средства при движение по улиците
/така няма да се засегне неизбежното краткотрайно и не обезателно мощно форсиране след
спиране на кръстовища/Уверявам Ви ,че това е сериозен проблем, който изисква справедливо
и неотложно решаване.
Вторият въпрос е анонимността и отговорността на инспекторите за съответните райони.
Всъщност впечатлението е ,че инспектори няма-з а отпадъците и др. проблеми, свързани с
чистотата, за почистването на тротоарите през зимата и много други. Добре е на страницата на
съответната община да се обявяват координатите на инспекторите и периодично да се
публикуват резултатите от контролната им дейност. Нека има публичност на хората ,налагащи
закона и за нарушителите му.
И последно към забраната за палене на различни материали трябва да се добавят и растителни
отпадъци от дворове и др. площи –мощни емитери на въглероден диоксид, а освен това в
София има инсталация за преработвани на растителни отпадъци.
Оставам с надежда ,че мнението ми ще бъде взето предвид.
Евдокия Манева

