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Депутатите прегласуваха глобите
за хавлии и палатки на дюните

АЛИСА ИВАНОВА

Депутатите се засилиха от-
ново да приемат спорните 
текстове в Закона за устрой-
ство на Черноморското край-
брежие, които наказват суро-
во плажуващите граждани, а 
неглижират бетона по пясъка. 
Регионалната комисия от-
хвърли ветото на президента 
Радев и прегласува оспорени-
те два параграфа от закона. 
Само от БСП бяха против. 

Промените, приети в среда-
та на юни, на практика забра-
няват т.нар. диво къмпингува-
не, хавлии, чадъри и палатки 
върху дюните, предвиждайки 
солени глоби за дръзналите 
да плажуват на защитените 
места. В същото време де-
путатите пренебрегват про-
дължаващото съсипване на 
плажове с багери, желязо и 
бетон.

Още – на 6-а стр.

НАБЛЮДАТЕЛ

На 9-а стр.

Има и по-отвратително 
от безумните цени 
в болниците

Това е записано в 
плана за осигуря-
ване на устойчива 

градска мобилност до 
2035 г., който се очаква да 
бъде гласуван днес от Сто-

личния общински съвет. 
Планът съдържа и други 
обещавани от години мер-
ки - като изграждането на 
буферни паркинги и нови 
велоалеи, които така и не 

се изпълняват за разлика 
от решенията за вдигане 
на цените на платеното 
паркиране.
Ограничаването на ко-

лите в центъра на столи-
цата е водещ приоритет в 
плана, писа Mediapool, ци-
тирайки документа. Една 
от идеите е да се въведе 
червена зона за паркира-
не в карето между бул. 
„Васил Левски“, „Алек-
сандър Дондуков“ до бул. 
„Витоша“, през „Алабин“ 
и „Граф Игнатиев“ обра-
тно до бул. „Васил Лев-
ски“. Паркирането там ще 
е ограничено до 1 час и 
ще е по-скъпо от това в 

синята зона. Не се съоб-
щава каква цена следва 
да струва един час платен 
престой, нито кога точ-
но ще се въведат новите 
ограничения.
Цената за паркиране в 

синята зона в краткосро-
чен план трябва да стане 
3 лв. Тя ще се разрасне и 
ще погълне част от по-ев-
тината в момента зелена 
зона, която на свой ред 
също ще се разшири и ще 
поскъпне. Зелени зони ще 
да има и в „Младост“ - в 
района на Бизнес парка, 
както и в „Люлин“ - в 
зоната около бул. „Пан-
чо Владигеров“. Ще се 

плаща и за паркиране на 
нови жълти места около 
обществени сгради. След 
първия или втория час 
платено паркиране цената 
за още престой ще бъде 
по-висока, за да се огра-
ничи застояването на ав-
томобилите. 
Извън скъпото парки-

ране колите ще се огра-
ничават и чрез забраната 
на движение по отделни 
улици. Предвижда се по-
степенно да се ограничи 
достъпът на автомобили 
по бул. „Цар Освободи-
тел“, а към списъка на пе-
шеходните улици ще бъде 
добавена и ул. „Съборна“.

Срещу всички тези огра-
ничения за шофьорите 
Столичната община пак 
обещава изграждане на 
буферни паркинги около 
центъра. Години наред то-
ва се оказва невъзможно, 
а политиката на общината 
по въпроса се ограничава 
с управление на милиони-
те от синята и зелената 
зона. Сега се твърди, че 
за изграждането на нови 
буферни паркинги в цен-
търа и кварталите тряб-
ва да бъдат осигурени 
83 млн. лв. С тях щели да 
се подсигурят общо 7000 
паркоместа. 

(Продължава на 2-а стр.)

ЗОРНИЦА ПЕТРОВА

За да ограничи кошмарния трафик в София, Сто-
личната община смята да заложи най-вече на драс-
тичен ръст на цената на паркирането в центъра на 
града. Кметството счита ограничаването на колите 
в центъра за основен краткосрочен приоритет в оси-
гуряването на устойчива градска мобилност и възна-
мерява да въведе нова червена зона за паркиране със 
силно рестриктивни правила и високи цени. Предсто-
ят разширение и увеличение на цените в синята и 
зелената зона. Цената в синята зона например тряб-
ва да стане 3 лв. на час при 2 лв. в момента.

Платеното паркиране в София 
ще се разшири и ще поскъпне
Общината въвежда нова червена зона, а зелената ще стига до „Младост“ и „Люлин“

Оптимисти сме за разви-
тието на двустранните 
отношения между Бъл-
гария и Русия. Това бе-
ше общото послание на 
председателя на НС Цве-
та Караянчева и премие-
ра на Руската федерация 
Дмитрий Медведев по 
време на работна среща в 
Дома на правителството 
в Москва. 
За първи път предсе-
дател на българския 
парламент говори пред 
представителите в гор-
ната камара на руския 
парламент. „Има голям 
потенциал за задълбо-
чаване на двустранните 
отношения в сферата 
на енергетиката“, заяви 
Караянчева пред руските 
депутати. 

Още – на 3-а стр.

СНИМКА: НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Евро 1.95583

USD 1.72138 (0.00393)
CHF 1.75995 (-0.00079)
Злато 2418.03 (-38.88)
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