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ДО
г-жа Йорданка Фандъкова
кмет на Столична община
г-жа Мария Бояджийска
зам. кмет, направление "Зелена
система,екология и земеопазване"
г-н Любомир Христов
зам. кмет, направление „ Транспорт
и транспортни комуникации"
КОПИЕ
Гражданска група „За Витоша”
КОПИЕ
Електронни и печатни медии

ОБРЪЩЕНИЕ
С настоящето писмо бихме искали да поставим на вниманието на общинската
администрация проблемите, възникнали и натрупани в обем, непозволяващ планина
Витоша да бъде използвана като естествен възстановителен център,както и както и като
място за възпитание на децата и младите хора в духа на любов, уважение и опазване на
природата и здравословен начин на живот.
Главната причина за затрудненията в частта на северния склон на планина Витоша
е липсата на какъвто и да било природосъобразен транспорт. От години автобусен
транспорт няма,а приетия вариант с маршрутна линия №10 премина през фазите на"добре
работещ","замиращ" и накрая,от 2014 г.на съвсем отсъстващ транспорт.
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Тъй като не съществува алтернатива за посещение на планината с някаква
екосъобразена форма на придвижване чрез масов транспорт,следва тяхното заместване с
популярния автотуризъм.Последствията от това са:
1. невъзможност за истинските туристи да достигат по-високите части на
планината
2. туристическите алеи и поляните са тотално превърнати в паркинги
3. мащабно замърсяване на планината с автомобилни газове и всякакъв вид
отпадъци
4. западат или са изоставени напълно все повече туристически обекти и хижи,
поради липсата на интерес от поддържането им при почти никаква
посещаемост.
Като най-важно може би,трябва да се изтъкне,че при съществуващата или поскоро напълно отсъстваща транспортна схема, има опасност планина Витоша да престане
да бъде този природен дар за София,нейните "бели дробове",както сме свикнали да
наричат софиянци планината.
Като статистика,от планина Витоша и нейните природни дадености се ползват над
3 млн. души годишно.Срещу тези факти трудно биха могли да се изправят мотиви.
В заключение, ние вярваме,че най-голямата и мощна финансово община в
България, е в състояние да отговори на нуждите на софиянци и гостите на столицата, като
им осигури нормален достъп до неповторимата Витоша планина. Една добре направена
транспортна схема ще оправдае съществуването си с оглед многобройните желаещи да
посещават планината.
От името на всички,на които планинарството и Витоша са начин на живот,Ви
пожелаваме успех в реализирането на това начинание.
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