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ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ 
по проект: 

«Проектиране на нова организация на движението на територията на кв. 
„Младост 1 – Мусагеница“ и обособяване на места за паркиране и 

почасово платено паркиране» 
 

 

1. Какъв е броят на самостоятелните обекти в жилищните сгради на 
територията на Мусагеница? 

По данни от актуалната кадастрална карта, налични в район „Студентски“, те са 4889 бр., 
като не всички те са със статут на жилища. Броят на домакинствата в квартала е 2560.  

 

2. Колко автомобила паркират понастоящем в квартала? – 

Такова преброяване не е правено, тъй като е предмет на друг тип изследвания и проекти. 

 

3. Какъв е броят на регистрираните официално МПС по постоянен адрес в 
Мусагеница?  

Постоянно регистрираните автомобили, по постоянен адрес, в „Мусагеница“ са 2816 бр. 

 

4. Какъв е броят на предвидените платени паркоместа по Зелена зона?  

Предвидените паркоместа за почасово платено паркиране, по така предложения проект, са 
2205 бр. 

 

5. Как ще бъде решен проблемът с паркирането в зелените площи върху 
парцели със статут на частна собственост, някои от които и сега са 
превърнати в кални петна?  

Важно е да се наблегне на факта, че този конкретен проект не третира обекти - частна 
собственост. В зелените площи и към момента паркирането не е разрешено. При 
въвеждането на зелена зона, достъпът  на автомобили до зелените площи ще се ограничи 
физически и ще се контролира от служителите на ЦГМ за района. 
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6. Колко излезли от употреба МПС са премахнати от територията на 
“Мусагеница” от 01.01.2021 до момента? 

За периода  2021 – юли 2022 г. са проверени и обработени 237 автомобила, като 174 са 
обявени за премахване, 110 бр. - доброволно премахнати, 30 бр. - принудително 
премахнати, a 34 бр. са с подновен ГТП. 

 

7. Може ли да бъде въведена временна зелена зона в рамките на една година и 
едва след това живущите да решат дали я искат за постоянно или не? 

Такава възможност не е предвидена в Наредбата за организация на движението на 
територията на Столична община и, съответно, подобен въпрос, както и вземането на 
решение по него, не са от компетенцията на район „Студентски“. 

 

8. Защо просто не бъде въведена винетка за движения и паркиране на 
територията на цяла София вместо кварталите поотделно да бъдат 
убеждавани за въвеждане на "Зелена зона"? Сега няма равнопоставеност 
между жителите на отделните квартали. С подобна винетка би се решил и 
въпросът с автомобилите, регистрирани извън София, но ползващи 
инфраструктурата на столицата. 

Такава възможност не е предвидена в Наредбата за организация на движението на 
територията на Столична община и, съответно, подобен въпрос, както и вземането на 
решение по него, отново не са от компетенцията на район „Студентски“. 

 

9. Какви са основанията за въвеждане на „Зелена зона“ само в Мусагеница от 
целия район? 

Проекти за въвеждане на „Зелена зона“, освен в Мусагеница, се разработват и за кварталите 
“Студентски град” и “Витоша-ВЕЦ Симеоново”. Предстои възлагане изработването на 
проект за организация на движението и за кв. “Дървеница”. Преследваните цели, са: 
- Установяване на максималния брой паркоместа в момента - това е съдържанието на 
конкретния проект. Той отразява съществуващото състояние на наличната общинска 
улична мрежа в квартала към настоящия момент. 
- Контролираното използване на тези паркоместа върху терени - публична общинска 
собственост. Това е инструмент на Наредбата за организация на движението на територията 
на СО  и на Закона за движение по пътищата за въвеждане на ред. Прилага се от 
специализираното общинско  предприятие Център за градска мобилност (ЦГМ). Районната 
общинска администрация не разполага с инструментариум за въвеждане на такъв ред. 
- Всеки такъв проект е проект в развитие - тръгва се от съществуващото положение и се 
надгражда, посредством разширяване на зоната по пътя на градоустройствените решения. 
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10. Защо се налага въвеждането на „Зелена зона“, при все, че в квартала няма 
административни и обществени сгради?  

Отново акцентираме на понятието “въвеждане на ред чрез специализирания общински 
орган, който трябва да го прави”. Освен това, констатира се недостиг на обособени 
паркоместа и  неправомерното използване на друг „вид“ територии, с цел паркиране, което 
влошава естетическите характеристики на средата за живеене и нарушава  нормативните 
разпоредби.  

 

11. Мислено ли е за обособяването и изграждането на друг тип паркинги в 
квартала, а не само за въвеждането на „Зелена зона“? 

В разработвания  ПУП- ПРЗ, от 2018 г., е имало предвидени девет обществени подземни 
паркинги, разположени на територията на кв. Мусагеница. По отношение на тях са 
постъпили  над 1200 възражения от жителите на квартала, което е довело до отпадането им 
в следващия предложен ПУП-ПРЗ, обявен през февруари 2022 г. Към настоящия момент 
няма предвидени общински терени за изграждане на паркинги, попадащи в рамките на 
квартала. Район “Студентски е направил постъпки пред СО за преотреждане на общински 
терен, в района на МС “Г.М. Димитров”, по които до момента няма движение. 

 

12. Изследвано ли е какъв ще бъде ефектът от въвеждането на „Зелена зона“ 
върху бизнеса в района (твърди се, че заведенията и магазините са по-
печеливши, където няма платена зона за паркиране)? 

Тъй като подобно проучване не е предвидено за подобен тип проекти, за конкретната 
разработка също не са правени такива изследвания, което определя и невъзможността ни да 
разполагаме с данни, потвърждаваща тази хипотеза. 

Главната идея е въвеждане на ред и преимуществено положение на квартала във времето, 
когато ще започне масово зониране на столицата. Не бива да се забравя, че въвеждането на 
зона означава и инвестиции в инфраструктурата, а те винаги са ограничени, особено когато 
покриват по-голям периметър. 

Основната цел на всяка власт, в т.ч. и местната е, да подпомага бизнеса. Това обаче не бива 
да става за сметка на въвеждането на ред. В този смисъл бизнесът трябва да покаже своята 
адаптивност към променящите се условия и да даде своя принос към облагородяването на 
градската среда. 

 

13. Вярно ли е, че предвидените по проекта паркоместа са с над 50% по-малко 
от необходимите за живущите в района към настоящия момент? 

Паркоместата в проекта са разположени върху съществуващата улична мрежа - публична 
общинска собственост, съгласно приложимата нормативна уредба. Така обособените 
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паркоместа са 2205 бр., а необходимите, с приблизителна точност, са с около 40-50% 
повече. 

 

14. Изследвани ли са часовите интервали, през които има проблем с 
паркирането в района, отчита ли се, че това е най-вече вечер, след работно 
време? 

Отново акцентираме на понятието “въвеждане на ред”. Местата за паркиране се обозначават 
и всеки, който спре извън тези обозначения, е нарушител и подлежи на санкциониране, 
независимо през коя част на денонощието е констатирано неговото нарушение. 

 

15. Мислено ли е за провеждане на обществено обсъждане за цялостна визия за 
развитието на квартала? 

Администрацията на район „Студентски“ е винаги отворена за дискусии, свързани с 
предложения  на гражданите, отнасящи се до визията за развитие на района, в краткосрочен 
и дългосрочен план, с цел подобряване качеството на живот на обитателите, както и 
естетическите и функционални характеристики на урбанизираната среда.  

 

16. Ще се увеличи ли дефицитът на паркоместа в квартала, ако се въведат 
фиксирани и платени такива, под формата на „Зелена зона“? 

Въвеждането на „Зелена зона“ регламентира местата за паркиране, разположени по 
уличната мрежа - публична общинска собственост, като  определя и начина на тяхното 
използване. С въвеждането на зона за почасово платено паркиране не се закриват 
паркоместа.  Възможността за обособяване на нови е въпрос на търсене на допълнителни 
градоустройствени решения. 

 

17. Ще се издават ли повече стикери от предвидените по проекта паркоместа? 
Ако не, а автомобилите по адрес в квартала се окажат повече, къде ще може 
да се паркира? 

Центърът за градска мобилност издава до 2 стикера за всеки обособен жилищен имот, който 
се обитава от лица, отговарящи на останалите изисквания. В бъдещ момент би могъл да се 
търси вариант за обособяването на допълнителни паркоместа, при промяна на статута и 
отреждането на имоти – публична общинска собственост.  

 

18. Може ли въвеждането на „Зелена зона“ в „Мусагеница“ да се отложи с поне 
5 години, а през това време да се търси начин за изграждане на етажни 
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открити паркинги в района, които да са на парцели – държавна или 
общинска собственост? 

 

Моля да обърнете внимание на отговора на Въпрос 11 (Мислено ли е за обособяването и 
изграждането на друг тип паркинги в квартала, а не само за въвеждането на „Зелена зона“?)! 

Трябва да стане ясно на всички, че проктът за нова транспортна схема на квартала с 
обособяване на места за почасово платено паркиране (“Зелена зона”) не е самоцел, а 
предложена алтернатива на жителите на квартала и именно те ще решат дали да се въвежда 
сега или не чрез анкетата, която ще се проведе. 

 

19. Има ли Техническо задание за този проект и, ако да, къде може да бъде 
разгледано? 

След консултации със специалисти по организация на движението, включително и с 
експерти от „Европейския център за транспортни политики, бе направено запитване към 
проектантски фирми за представяне на оферти. След обстоен преглед на постъпилите 
такива, бе възложено на „Техникъл консултинг сървисъс“ ЕООД да изготви разработка, с 
предмет: „Проектиране на нова организация на движението на територията на кв. „Младост 
1 – Мусагеница“ и обособяване на места за паркиране и почасово платено паркиране“. 

Основната цел на разработката е да отрази съществуващото положение и настоящите 
възможности на уличната инфраструктура на квартала. 

 

20. Правени ли са изследвания, анализи и оценка на съществуващото 
положение, свързано с паркирането в квартала? 

Правени са такива анализи по време на изработването на ПУП-ПРЗ за квартала. 

 

21. Каква е количествено-стойностната сметка на проекта и неговите 
предвиждания? 

Подробни количествено-стойностни сметки не са подготвяни на този етап, тъй като проекта 
все още е на фаза обсъждане. Количествено-стойностни сметки ще се изготвят при наличие 
на обществена подкрепа за проекта и преди внасянето му за разглеждане в СОС. 

 

22. Направено ли е изследване или измерване на броя на приходящите МПС в 
квартала, както и на времето им на престой? 

Наличието на две метростанции,  две училища,  две детски градини, голяма болница и много 
голям обект за спортни и други събития в близост, генерира потенциални „приходящи“ 
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паркиращи автомобили на територията на Мусагеница. Поради Ковид кризата по време 
изработката на проекта, такова изискване  не е заложено. 

 

23. В сила ли е предложението на Кмета на район „Студентски“ за провеждане 
на референдум сред живущите в квартала, свързан с реализацията на този 
проект? Ако да, подобно действие ще бъде ли допуснато и одобрено от 
Столична община? 

По същество, анкетата, коятоще се проведе, е своеобразен референдум. То дава възможност 
на всички регистрирани пълнолетни граждани в Мусагеница да отговорят на два въпроса: 

- Подкрепяте ли проекта за въвеждане на „Зелена зона“? - с отговори  ДА  или НЕ; 

- Подкрепяте ли изграждането на многоетажни обществени паркинги на общински имоти в 
близост до метростанция „Г.М. Димитров“? - отново с отговори   ДА или НЕ. 

Резултатите от тази анкета са от изключителна важност. В крайна сметка, решението е на 
общинския съвет, но решението дали да има или да няма такъв доклад до общинския съвет, 
е на кмета на район “Студентски”. 

 

24. Проведени ли са законово изискуемите процедури по съгласуване на 
проекта, включително и екологичните такива? 

Съгласно „Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта 
на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община“, 
проектните предложения се представят за обществено обсъждане на възможно най-ранен 
етап от тяхното развитие, когато все още не е формирана воля на администрацията за 
неговото реализиране. В тази връзка, последващи действия по придвижване и съгласуване 
на проекта ще се извършват, при наличието на положително становище от общественото 
обсъждане и резултатите от анкетата. 

 

25. На каква база са ситуирани проектните паркоместа пред отделните 
жилищни сгради в района, особено пред блокове с №№ 82, 86Б, 93 и 99Б?  

Ситуираните паркоместа са на база възможното им разполагане  върху уличната мрежа – 
публична общинска собственост. 

 

26. Проектът анализира ли транспортните потоци и различните видове 
движение в квартала и какво би било влиянието му върху всеки един от тях 
– автомобилно, пешеходно, велосипедно и обществен транспорт? 
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Във всички случаи, регламентирания начин на паркиране, с отмяна на произволното такова, 
влияе положително на транспортните потоци. Що се отнася до транспортната схема с 
определяне на поточността на движение, тя може да бъде коригирана при нужда и район 
“Студентски” има нагласата за гъвкава политика по този въпрос.  

 

27. Проектът отговаря ли на нормативните изисквания по Закона за устройство 
на територията, подзаконовите нормативни актове към него и Наредба № 
РД-02-20-2 от 2017 г.?  

Цитираната нормативна уредба, относно броя на задължителните паркоместа, е приложима 
към новопостроените сгради, а не за изградените преди влизането й в сила, особено в 
териториите с устройствен статут на жилищни комплекси.  

 

28. Каква е събираемостта от “Зелена зона” в кварталите “Яворов” и “Иван 
Вазов” и колко са вложените до момента средства в ремонти в “Яворов” и 
“Иван Вазов” по години? 

Отговор, даден от „Центъра за градска мобилност“: Значителна част от приходите от 
зоните за почасово платено паркиране се насочват към обезпечаване дейността на 
обществения превоз в столицата. С приходите се поддържат буферните и обществените 
паркинги, предоставя се услугата «Паркирай и пътувай», поддържат се зоните за почасово 
платено паркиране – поставяне на антипаркинг елементи, полагане на маркировки и 
поставяне на необходимите пътни знаци, обезпечава се контрола върху нарушенията на 
ЗДвП, самоиздръжка на цялото дружество. С разширенията на зоните за почасово платено 
паркиране в София още през 2018 г. се излезе от идеалния център и се навлезе в квартали 
като Възраждане, Сердика, Лозенец, Слатина, Красно село, където са разположени 
значителен брой междублокови пространства. Въпреки, че тези терени са предназначени за 
комплексно жилищно строителство, в т.ч. за градинки и площи за паркиране, 
преобладаващата част от тези междублокови пространства са без изградена 
инфраструктура. Паркирането в тези пространства до голяма степен води до замърсяване, 
поради което могат да се определят  като „кални точки“.  Съсредоточавайки вниманието си 
именно към тези пространства, през 2019 г., „Център за градска мобилност“ ЕАД, успя да 
организира полагането на пътна настилка в подобни „кални точки“, в кв. „Яворов“, към 
район „Средец“ и бяха обособени нови места за паркиране. Въпреки многото  разходи, 
които дружеството ни реализира за осъществяване на посочените дейности, през 2019 г. 
бяха инвестирани 2 000 000 лв. в ремонт на тротоарни пространства в район Сердика, р-н 
Оборище, р-н Възраждане, р-н Лозенец, р-н Средец и р-н Красно село. Ремонтирани са и 17 
улици. Пандемичната обстановка свързана с covid 19, се отрази неготивно на приходите, но 
все пак успяхме да изградим нов обществен наземен паркинг в кв. Надежда, който бе открит 
през 2021 г. Тази година бяха ремонтирани и още два участъка, представляващи „кални 
точки“, в междублоковите пространства на кв. „Яворов“в район Слатина. 
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29. Позицията на ЦГМ е 30% от постъпленията да бъдат връщани в квартала 
под формата на инвестиции, но това не е законово уредено. Какви са 
гаранциите, че в бъдеще това ще важи при евентуална смяна на 
ръководството на ЦГМ, т.е. - има ли желание и готовност ръководството на 
ЦГМ и Столична община официално да регламентират това и в какви 
срокове? 

С договор от 25.09.2018 г., Столична община е възложила на ЦГМ поддържането на зоните 
за почасово платено паркиране и в т.ч. поддържането на тротоари и площи за паркиране. 
Така, че независимо кое е ръководството на ЦГМ ЕАД, дружеството ще изпълнява договора 
със Столична община.  

 

30. Каква сума ще бъде реинвестирана в квартала в рамките на година? 

ЦГМ е поела ангажимент 30% от приходите от локално платено паркиране от съответния 
район да се инвестират в района. 

 

31. Какво се разбира под инвестиции в квартала? 

Предвидените средства от приходите от локало платеното паркиране ще се инвестират в 
полагане на настилка или ремонтиране на компрометирана настилка в терени, отредени за 
паркиране. 

 

32. Предвид близостта на “Арена Армеец” до “Мусагеница” съществува ли 
възможност работното време на “Зелена зона” да бъде удължено до 22:00 
часа в работни дни и съответно да бъдат осигурени контрольори за тази 
дейност? 

Всяка общинска администрация има правомощията да определя правилата и нормите, 
касаещи всички дейности на територията на съответната община, в т.ч. и дейностите по 
организацията на паркиране. В тази връзка уточняваме, че работното време на зоните за 
почасово платено паркиране е определено в Наредбата за организацията на движение на 
територията на Столична община (НОДТСО), като промяна в неговия диапазон се извършва 
чрез изменение на НОДТСО, при наличие на мотивирано предложение, внесено за 
разглеждане в Столичен общински съвет (СОС) и одобрено. Съгласно НОДТСО  зоните за 
почасово платено паркиране са обособени в две зони „Синя зона“ и „Зелена зона“ и са 
валидни в часови диапазон, фиксиран за всяка зона. 

33. “Софиямед”, както и настоящите/бъдещи бизнес сгради по “Г.М.Димитров” 
ще могат ли да кандидатстват за служебни паркоместа по Наредба, при 
положение, че адресът им е в “Изток”? 
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Всяко едно юридическо или физическо лице, ползващо помещение/я за стопански цели, 
може да кандидатства за до 5 бр. паркоместа на даден административен адрес, т.е. – за 
обособяване на паркоместа пред самата сграда, разположена в съответния административен 
район, а не в съседен такъв. 

 

34. Колко служители на ЦГМ се планира да обслужват Зелената зона в 
Мусагеница, тъй като досегашният опит в квартали със "Зелена зона” като 
Южен парк показва, че служителите на Зоната са малко, обикалят рядко и 
само по главните улици? 

Във всеки отделен район на зоните за почасово платено паркиране, задължително има 
позициониран мобилен екип „скоби“ и контрольор, които обслужват района по 
предварително изготвен график. От началото на 2021 година започна обучение на 
инспектори към „Център за градска мобилност“ ЕАД, които контролират както редовността 
по паркирането на територията на Столично община, в съответствие с изискванията на 
Закона за движението по пътищата, така и следят за редовността по заплащане на 
паркирането в зоните за почасово платено паркиране, като броя на инспекторите постоянно 
се увеличава.    

 

35. Какъв е редът граждани да подават сигнали за неправомерно паркирали 
автомобили? 

Сигнали могат да се подават чрез всички комуникационни канали на ЦГМ – по телефон, 
чрез виртуално деловодство на сайта на дружеството, във фронт офиса на Будапеща 17, по 
пощата. 

 

36. На собствениците на жилища в апартаментните хотели на “Тобо груп” ще 
бъдат ли издадени стикери за “Зелена зона”? Въпросът е свързан с получена 
информация, че те имат постоянна адресна регистрация, а това е в 
нарушение на регламента за апартхотелите, който гласи, че апартхотелите 
са нежилищни сгради и собствениците на стаи и апартаменти в тях нямат 
право на постоянна адресна регистрация в съответния район? 

Лицата, желаещи да ползват услугата локално платено паркиране, следва да отговарят на 
няколко взаимно свързани условия. Правото на локално платено паркиране на ППС се 
предоставя на физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост, 
или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с постоянен адрес, 
идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди. 

37. Предвижда ли се някакво решение за хората, които са без адресна 
регистрация в квартала, но живеят там? 
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Редът и условията за предоставяне на право на локално платено паркиране са уредени по 
начин, по който да се гарантира ползването на услугата по предназначение. В този смисъл, 
към настоящия момент, не е предвидена промяна в изискването за постоянен адрес.   

 

38. Какви възможности за паркиране се предвиждат за автомобили на 
роднини/приятели, които идват на гости за по-дълъг престой от 4 часа или 
за няколко дни? 

Близки и роднини на живущите в зоните за почасово платено паркиране, следва да паркират 
по общия ред, т.е. - срещу заплащане. Придвижването им в града, може да се осъществява 
чрез използване на обществения транспорт, включително метрото. В последните години на 
територията на Столична община бяха изградени и функционират няколко подземни  
паркинги, буфериращи централната градска част и жилищните квартали, пряко свързани с 
възлови станции на софийското метро: „Джеймс Баучер”, „Бели Дунав“ Надежда , „Бели 
Дунав“ Връбница, „Цариградско шосе” и „Васил Левски” Цената за паркинг услугата е 1 
лв. за час в буферните паркинги на „Цариградско шосе“, и „Бели Дунав“ Надежда, а на 
метростанции „Национален стадион Васил Левски“ и „Джеймс Баучер“ е 2 лв. на час. 
Притежателите на редовни превозни документи могат да се възползват от услугата 
„Паркирай и пътувай“, за интервал не по-малък от 1 час и в рамките на 24 часа, като за 
притежателите на заредена електронна карта „София“, тридневна, месечна, тримесечна, 
шестмесечна или годишна абонаментна карта по редовна тарифа за всички линии на 
обществения транспорт или за метро, паркирането в рамките на работното време на метрото 
е безплатно, а всеки следващ час след края на работното време на метрото е 0,50лв. на час. 
С карта за еднократно пътуване за метро, издавана от каса или от автомат на входовете на 
метрото /еднократна превалидирана карта за метро, с електронна карта заредена за 10 
еднократни пътувания за метро, с еднодневна абонаментна карта за всички линии или 
еднодневна електронна карта за всички линии – „зелен билет“, с електронна карта по 
преференциална тарифа (с изключение на ученическа карта) паркирането  за първите два 
часа е безплатно, а всеки следващ час до края на работното време на метрото е 0,50 лв. на 
час. 

 

39. Смятате ли и, ако да – защо, че въвеждането на „Зелена зона“ би било 
ползотворно като мярка, която да доведе до намаляване на трафика в 
района и по-ефективно използване на паркоместата? 

Контролираното паркиране, каквото по своята същност представляват зоните за почасово 
платено паркиране, със своите времеви и ценови ограничения е европейска практика и 
доказал се през годините ефективен метод за намаляване на трафика и осигуряване на места 
за паркиране.  
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40. Правен ли е анализ как и колко въвеждането на „Зелена зона“ ще се отрази 
върху бюджета на живущите и работещите в района? 

Подобен анализ е несъотносим към настоящия проект, тъй като почасовото платено 
паркиране цели въвеждане на ред и регулиране на паркирането, освобождаване на 
тротоарите и осигуряване на пешеходно движение, намаляване на използването на лични 
ППС за сметка на обществения и екологичен транспорт, както и осигуряване на свободни 
паркоместа за всички. В тази посока са и мониторингите, които се извършват в зоните за 
почасово платено паркиране. 


