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В-к "Труд"
11.01.2011 г.,стр. 6

В София заловиха близо 100 гратисчии за ден

Контрольори и общински полицаи заловиха вчера 64 пътници без билети и 33-ма души с
нередовни електронни карти при масови акции в столичния градски транспорт. Само за
45 минути един от екипите наложи санкции за 140 лева, увери се на място „Труд".
Първата глобена беше момиче в трамвай N° 5, което пътуваше с карта, но и със
униформи обясниха, че в превозните средства е забранена консумацията на храни и
напитки и волю-неволю девойката плати 10 лв. (глобата е 10 пъти стойността на
билета). По същата линия бяха хванати момче и момиче, които пътуваха без билети.
Девойката се размина с даването на банкнота с лика на Петър Берон, но момчето
бурно отказа да си плати глобата. „Кожодери сте вие", викаше 21-годишният Иван, но
не му се размина и му беше написан акт за 100 лв., защото не плати на момента. Той
дори се опита да пробута на проверяващите 2 лв., за да му се размине, но не се получи.
„Пътниците често са агресивни срещу нас. Случвало ми се е дори мъж да ми показва,
че е с два пистолета и няма какво да се направи. Сега обаче сме с общински полицаи и
се работи по-лесно”, разказва Надежда Ангелова, която контрольорка от 17 г. За 2010
г. са наложени общо 70 636 глоби за нередовни пътувания, съобщиха от Център
градска мобилност. Гратисчиите са били 9,2% от пътникопотока, като най-масово се
пътува с билети (36,5 %), следвани от префернциалните карти (31,3%).

В-к "Земя"
11.01.2011 г.,стр. 4

Тръгват на лов за гратисчии

Започват масирани проверки за редовността на пътниците в столичния градски
транспорт. Съвместни екипи от контрольори и полицаи тръгват из столични автобуси,
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тролеи и трамваи на лов за пътуващи без билети или карти, съобщиха вчера от
Столична община. Проверката цели затягането на контрола при пътуване в градския
транспорт в столицата. Проучване на Центъра за градска мобилност констатира, че
всеки 10-и пътник в софийските транспортни средства е без билет или карта. Делът на
пътуващите гратис е най-висок в автобусите по околоградските маршрути.

В-к "Сега"
11.01.2011 г.,стр. 5

Над 70 хил. са глобените гратисчии в София за 2010 г.

За миналата година са глобени 70 636 нередовни пътници в столичния градски
транспорт. Глобата е 10 лв., като най-вероятно от март общината ще я вдигне двойно.
Контрольорите са написали и 8121 акта и 10 833 констативни протокола. Сумите са по
100 лв. Тези данни изнесе Столична община във връзка с акцията за проверка на
пътниците вчера. До ранния следобед контрольорите заедно с новосъздадената
общинска полиция заловиха 64 нередовни пътници без билети и 33-ма с нередовни
електронни карти. Съставени бяха 19 акта за административно нарушение.
По данни на ЦГМ през м.г. 23% от всички пътуващи в София са ползвали карти по
редовни тарифи, а малко над 31% - преференциални карти. 36.5% от пътниците са си
купували билети. Гратисчиите са били 9.2%. Най-много пътуващи без билет или карта са
заловени в крайградските автобуси - близо 12% от всички гратисчии.

В-к "Монитор"
11.01.2011 г., стр. 6

Общинската полиция тръгна на лов за нередовни пътници

2/5

Акция „Гратисчии” свали 100 от градския транспорт в София | СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕА
Написано от Боян Стефанов
Сряда, 12 Януари 2011 08:14 - Последна промяна Сряда, 12 Януари 2011 08:17

Акция „Гратисчии” свали 100 от градския транспорт

Ромите не ги закачат, когато са без билет, оплакват се граждани

Общинска полиция и контрольори от градския транспорт санкционираха близо 100
гратисчии при масирана акция, проведена вчера в столицата.
С един скок дребничкият, пълен, около 50-годишен мъж прелетява разстоянието до все
още отворената врата на автобуса. Полицаят и контрольорите се опитват да го
задържат, но без никакъв успех. Човекът е набрал инерция и няма начин да бъде
спрян. Летящото тяло преминава над стълбите на автобуса и тупва на тротоара. Мъжът
не губи нито миг и хуква да бяга. Вече е на около 20 метра от спирката, знае, че никой
не го гони, но продължава да тича. Междувременно вратите на автобуса се затварят и
машината потегля. Полицаят махва с ръка, а контрольорите се гледат помежду си. Част
от пътниците се превиват от смях. Рейсът задминава бягащия човек. Едва тогава
беглецът забавя крачка и поглежда с победоносна усмивка.
Действието се развива в автобус по линия 60 някъде в „Овча купел”. Измъкналият се
гратисчия е един от многото, с които се сблъскаха екипите на Центъра за градска
мобилност при започналата вчера сутринта масирана проверка за нередовни пътници.
Екшън скоковете не бяха много, но за сметка на това – запомнящи се. „Винаги можеш да
очакваш някой да направи нещо такова”, коментираха контролите след случката.
Повечето нередовни пътници обаче предпочитаха разправиите пред действията.
Контролите пък бяха събрали повече сила, защото с тях обикаляха служители на
Общинска полиция. В автобус 72 хванаха тийнейджър без билет. Момчето разказа, че
отива на тренировка и няма пари да си плати глобата от 10 лв. След кратка разправия
служителите съставиха протокол и посъветваха момчето да накара майка си и баща си
да му извадят карта. През това време останалите пътници недоволстваха, че ромите
винаги се возят без билет, но тях никой не ги глобява. Скандалът стана пълен, когато
възрастна ромка се обади и лагерите се разделиха на „наши” и „ваши”. Двете армии
продължиха устната престрелка, докато възрастен мъж не извика: Млъкнете, че ми
писна от вас
За час и половина в „Овча купел” контрольорите хванаха над 10 нередовни пътници. На
непълнолетните съставиха протоколи за глоба от 10 лв. Останалите бяха глобени или
отнесоха актове от 70 лв. „Най-трудно ни е с ромите и учениците”, обясни Елка Денина.
Според нея най-много гратисчии имало в „Обеля” „Люлин”, „Орландовци” и „Красна
поляна”. От Столична община обясниха, че вчерашната акция е с цел затягане на
контрола. Следобед от кметството отчетоха, че са заловени 64 пътници без билети и
33-ма с нередовни електронни карти. Съставени са 19 акта за административно
нарушение. По данни от „Московска” 33 най-много гратисчии има по крайградските
линии – 11,64%. Заради намалелия поток обаче отражението им е незначително. В
града най-много гратисчии има в автобусите – 9,90%, след това са пътуващите с тролей
– 7,72%.

3/5

Акция „Гратисчии” свали 100 от градския транспорт в София | СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕА
Написано от Боян Стефанов
Сряда, 12 Януари 2011 08:14 - Последна промяна Сряда, 12 Януари 2011 08:17

В-к "Дума"
11.01.2011 г., стр. 4

ЗАПОЧВАТ МАСИРАНИ ПРОВЕРКИ ЗА ГРАТИСЧИИ

Масирани проверки за нередовни пътници в градския транспорт на София започнаха от
вчера. Из превозните средства вече дебнат съвместни екипи от направление "Контрол
на пътниците" в Центъра за градска мобилност и Общинска полиция. Проверката цели
затягането на контрола при пътуване в градския транспорт в столицата. От общината се
заканиха да намалят броя на хората, които пътуват без билети или карти.
Според проучване на Центъра за градска мобилност всеки 10-и пътник в софийските
транспортни средства е нередовен. Делът на пътуващите гратис бил най-висок в
автобусите по околоградските маршрути, затова и проверките започнаха оттам.

В-к "24 часа"
11.01.2011 г. , стр. 5

За 8 часа спипаха 97 без билет в София

97 софиянци без билет хванаха за 8 ч вчера съвместните екипи на Центъра за градска
мобилност и Общинската полиция. В първия ден на хайката са глобени 64 гратисчии и
33-ма с нередовни електронни карти. Съставени са и 19 акта по 100 лв., съобщиха от
Столичната община. Градските ченгета и контрольорите са проверили пътниците по 30
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от най-натоварените линии. Акцията ще продължи през цялата седмица, предупредиха
от "Московска" 33.
Всеки десети пътува без билет, сочат данните на Центъра за градска мобилност. 70 636
гратисчии са глобени миналата година. Очаква се скоро санкцията за нередовен пътник
да скочи от 10 на 20 лв.
"Целта на акцията не е да събираме глоби, а по-скоро търсим възпитателен ефект.
Софиянци трябва да разберат, че наличието на нередовни пътници рефлектира върху
съвестните хора, които си дупчат билети. Само така можем да подобрим услугата и да
подменим автопарка", обясни съуправителят на Центъра за градска мобилност Николай
Костов.
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