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ПОДПИСКА
за
въвеждане на целогодишен нощен автобусен градски транспорт по предложените маршрути
и разписание от Спаси София
Уважаема госпожо Фандъкова,
Ние, долуподписаните живущи в гр. София, чрез настоящата подписка изразяваме
категоричното ни убеждение, че осигуряването на адекватна денонощна транспортна
услуга, което е задължение на Столичната община, включва и нощен градски транспорт.
През последните години София се утвърди като най-големият притегателен център за
компании с нестандартно работно време, а от скоро - и като все по-популярна туристическа
дестинация. Въпреки това, София остава последният толкова голям град в Европа без
подобна услуга. Доказано е, че градовете със система за нощен градски транспорт
осигуряват много повече възможности за бизнеса, културния и развлекателния живот,
туризма, подобряват мобилността и гарантират по-висока безопасност както на пътя, така и
в кварталите.
Г-жо Фандъкова, в контекста на Вашите предизборни обещания и задълженията Ви като
кмет да развивате София като зелен, устойчив и иновативен град, настояваме да поемете
задължение:
1. Да предложите на Столичен общински съвет, в бюджета на Столичната община за 2018 г.,
да бъдат заложени средства за осигуряване на нощен автобусен градски транспорт със
следните параметри:
1. Седем линии с маршрути и разписание според предложението на Спаси София,
внесено заедно с настоящата подписка.
2. Интервал на движение между колите обслужващи линиите от 30 минути.
3. Обособяване на централна трансферна спирка за нощния градски транспорт
на пл. Св. Неделя.
2. Да предложите изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с
обществения градски транспорт на територията на Столична община за добавянето на
нови и изменянето на съществуващите превозни документи, отчитайки наличието на
система за нощен градски транспорт;
Г-жо Фандъкова, Вашата позиция по темата е въпрос на цивилизационен избор - дали ще
въведете София в семейството на модерните европейски градове или не.
Очакваме да отговорите на исканията ни.

С уважение: ....................................................................
................................................ Спаси София
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