
 
 
 
 

 

 
ЗАПОВЕД 

 
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Насочва се през ИСД.  

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД  

№ РСТ22-РД09-246 от 14.10.2022 г. 

Относно: Провеждане на анкетно допитване сред живущите в жк. „Младост“ 1 

(Мусагеница) – район „Студентски“ 

 

Във връзка с чл. 13 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени 

обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на 

Столична община, с оглед необходимостта от провеждане на анкетно допитване за въвеждане 

на идеен проект за нова транспортна схема на квартал „Младост“ 1 (Мусагеница) с 

обособяване на места за паркиране и предложение за въвеждане на зона за платено почасово 

паркиране „Зелена зона“ 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

 

I. Анкетното допитване да се провежда в Център за административно обслужване (ЦАО), 

находящ се на ет. 1 в сградата на районната администрация. 

 

II. Предвид действащото в ЦАО видеонаблюдение, с цел създаване на условия за анонимно 

провеждане на допитването, в центъра да се обособи място, оборудвано с параван, маса и стол. 

 

III. За целите на анкетното допитване: 

1. Длъжностните лица по гражданско състояние и гражданска регистрация, изготвят 

списък на лицата с право за участие в анкетата (Списъка), съдържащ информация за пореден 

номер, три имена, празно поле за въвеждане на ЕГН, пълен адрес и празно поле за подпис. 

Списъкът се отпечатва  по азбучен ред и съдържа данни за живи лица, родени преди 17.10.2004 

г., адресно регистрирани по постоянен и настоящ адрес на посочения в т. VI от настоящата 

заповед обхват на административни адреси. 

2. Лицата, желаещи да участват в гласуването се легитимират с документ за 

самоличност – валидна лична карта, която предоставят на определените служители; 

3. Служителят, извършва проверка за наличие на имената на лицето в избирателния 

списък. Ако лицето липсва в списъка, проверката се прави в Национална база данни 

„Население“ или в Локална база данни; 

4. При наличие на регистрация по постоянен или настоящ адрес на лицето се 

предоставя анкетна карта с два въпроса, всеки с две възможности за отговор – „ДА“ и „НЕ“; 

а) (Допълнена със заповед № РСТ22-РД09-247/17.10.2022 г.) Преди предоставяне, 

анкетната карта се подпечатва с щемпел, отпечатък, от който е прикачен, като интегриран 

файл към настоящата заповед. 

5. Лицето отбелязва своя вот на обособено за целта място (зад параван); 

6. Вотът се отразява, като се отбележи квадратчето с желания отговор, след което 

анкетната карта се сгъва два пъти. При допусната грешка при попълване на отговор, анкетната 

карта се заменя с нова. Сгрешената анкетна карта се унищожава от служителя пред лицето; 

7.  Гласуващият пуска сгънатата анкетна карта в прозрачна кутия за съхранение на 

анкетните карти по време на анкетирането (Кутията), запечатана с хартиена лента, 

подпечатана с печата на район „Студентски“. Кутията е разположена до служителите, 

обслужващи анкетното проучване; 
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8. Гласувалото лице се подписва в списъка срещу името си, след което получава 

документа си за самоличност; 

9. При условие, че се установи, че определено лице с адресна регистрация на посочения 

в т. VI от настоящата заповед обхват на адресите липсва в списъка, същият се дописва след 

последното машинно написано име в списъка; 

10. Дописване се извършва и за лица с адресна регистрация на посочения в т. VI от 

настоящата заповед обхват на адресите, които са навършили пълнолетие между 17.10.2022 г. 

и 31.10.2022 г. 

 

IV. Адресни регистрации по постоянен и/или настоящ адрес във връзка с анкетното допитване 

се извършват само в работни дни, през установеното работно време на ЦАО – от 8:30 ч. до 

17:00 часа. 

 

V. За адресно регистрирани по постоянен или настоящ адрес на територията на жк. „Младост“ 

1 (Мусагеница) се считат регистрации с обхват на административните адреси, приложен като 

към настоящата заповед. 

 

VI. След приключване на анкетното допитване, се извършва преброяване на анкетните карти, 

резултатът, от което се отразява в протокол, приложен към настоящата заповед.  

 

 

VII. Преброяването на резултатите да започне в 10:00 ч. на 01.11.2022 г.  

1. При попълване на протокола, с оглед коректното отразяване на резултатите, за 

невалиден глас се счита анкетна карта, върху която са маркирани всички възможни отговори 

или са вписани лични послания, надрасквания и др. (Допълнена със заповед № РСТ22-РД09-

247/17.10.2022 г.) Валидни анкетни карти са тези, на които има отразен един, дава или три 

избора. 

б) Анкетна карта, на която за първи и втори въпрос няма избран отговор – в протокола, 

резултата за първи и втори въпрос се отчита в графа „Без отговор“.  

в) Анкетна карта, на която за първи въпрос има еднозначно избран отговор, на втори 

въпрос няма избран отговор – в протокола, резултата за втори въпрос се отчита в графа „Без 

отговор“.  

г) Анкетна карта, на която за първи въпрос няма избран отговор, на втори въпрос са 

избрани и двата отговора – в протокола, резултата за първи и втори въпрос се отчита в графа 

„Без отговор“.  

д) Анкетна карта, на която за първи въпрос има еднозначно избран отговор, на втори 

въпрос са избрани и двата отговора – в протокола, резултата за втори въпрос се отчита в графа 

„Без отговор“.  

2. Протоколът се подписва от трима от определените служители.  

 

VIII. Протоколът и анкетните карти да се съхраняват до 01.11.2023 г. 

 

IX. За определения в настоящата заповед период – в почивните дни, за часовете между 10:00 

и 16:00 часа и в работни дни до 19:00 часа да бъде осигурена физическа охрана на входа на 

сградата на район „Студентски“. 
 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

  

Кмет на СО-район „Студентски“: Петко Горанов 

 



УЛ.ВЪРТОПО 045, 047 А, 047 Б, 049, 053, 057, 057А, 010, 013, 020, 031, 033

МЛАДОСТ 1 080 А, 080 Б, 081 А, 081 Б, 081 В, 081 Г, 081 Д, 081 Е, 081 Ж, 081 З, 081 И, 081 К, 

081 Л

МЛАДОСТ 1 082 А, 082 Б, 082А А, 082А Б, 083 А, 083 Б, 083 В, 107, 108 А, 108 Б

МЛАДОСТ 1 084 А, 084 Б, 085 А, 085 Б, 085 В, 085 Г, 085 Д, 085 Е, 085 Ж, 085 З, 085 И, 085 К

МЛАДОСТ 1 086, 086А А, 086А Б, 086А В, 086Б А, 086Б Б, 086Б В, 086Б Г, 086Б Д, 092 А, 092 Б

МЛАДОСТ 1 087 А, 087 Б, 087 В, 087 Г, 087 Д, 087 Е, 087 Ж, 087 З, 087 И, 087 К, 087 Л

МЛАДОСТ 1 088 А, 088 Б, 091Б А, 091Б Б, 091Б В, 091Б Г, 091Б Д

МЛАДОСТ 1 088А А, 088А Б, 088А В, 088А Г, 100 А, 100 Б, 100 В, 100 Г, 100 Д, 100 Е, 100 Ж, 110 

А, 110 Б, 110 В, 110 Г, 111

МЛАДОСТ 1 089 А, 089 Б, 089 В, 089 Г, 089 Д, 089 Е, 089 Ж, 089 З, 089 И, 089 К, 089 Л, 089 М, 

089 Н

МЛАДОСТ 1 090 А, 090 Б, 090 В, 090 Г, 090 Д, 090 Е, 090 Ж, 090 З, 090 И, 103 А, 103 Б

МЛАДОСТ 1 090А, 091 А, 091 Б, 091 В, 091 Г, 091 Д, 091 Е, 091 Ж

МЛАДОСТ 1 093 А, 093 Б, 094 А, 094 Б, 094 В, 094 Г, 094 Д, 094 Е, 094 Ж, 104 А, 104 Б, 104 В, 

104 Г

МЛАДОСТ 1 095 А, 095 Б, 095 В, 095 Г, 095 Д, 095 Е, 095 Ж, 095 З, 096 А, 096 Б, 096 В, 096 Г, 

096 Д, 096 Е

МЛАДОСТ 1 096А А, 096А Б, 097 А, 097 Б, 097 В, 097 Г

МЛАДОСТ 1 098 А, 098 Б, 098 В, 098 Г, 098 Д, 098 Е, 098 Ж, 098А А, 098А Б, 098А В

МЛАДОСТ 1 098Б А, 098Б Б, 098В А, 098В Б, 105 А, 105 Б, 106

МЛАДОСТ 1 099 А, 099 Б, 099 В, 099 Г, 099 Д, 099 Е, 099 Ж, 099 З, 099 И, 099 К, 099Б А, 099Б Б

МЛАДОСТ 1 101 А, 101 Б, 101 В, 101 Г, 101 Д, 101 Е, 101 Ж, 101 З, 101 И, 101 Й, 101 К, 101 Л, 

101 М

МЛАДОСТ 1 102 А, 102 Б, 102 В, 102 Г, 102 Д, 102 Е, 102 Ж, 102 З, 102 И, 102 К, 102 Л, 102 М, 

102 Н

ИЗГОТВИЛ:

Ирина Кривошиева

Секретар на СО - район "Студентски"

АДМИНИСТРАТИВНИ АДРЕСИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЖК. МЛАДОСТ 1 (МУСАГЕНИЦА)



Протокол за резултатите от проведено анкетно допитване за 

въвеждане на идеен проект за нова транспортна схема на квартал 

„Младост“ 1 (Мусагеница) с обособяване на места за паркиране и 

предложение за въвеждане на зона за платено почасово паркиране 

„Зелена зона“ 
 

П Р О Т О К О Л  
 

Днес, 01.11.2022 г., с начален час 10:00 часа, служители от район „Студентски“, 

определени със заповед № ……………………………..…… на кмета на СО – район 

„Студентски“ съставиха този протокол за установяване на резултатите от проведено 

анкетно допитване за въвеждане на идеен проект за нова транспортна схема на квартал 

„Младост“ 1 (Мусагеница) с обособяване на места за паркиране и предложение за 

въвеждане на зона за платено почасово паркиране „Зелена зона“.  

Допитването започна в 08:30 часа на 17.10.2022 г. и завърши в 19:00 часа на 

31.10.2022 г. 

При отварянето на прозрачна кутия за съхранение на анкетните карти по време на 

анкетирането (Кутията) и при установяването на резултатите от гласуването присъстваха 

следните лица, извън определените в заповедта на кмета на СО – район „Студентски“: 

………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………….....……...............…………………………………. 

………………………………………………….....……...............…………………………………. 
(посочват се имената на присъстващите) 

 

ДАННИ ОТ СПИСЪКА НА ЛИЦАТА С ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТАТА 

(СПИСЪКА): 
 

1. Брой на лицата по списъка, включително и дописаните лица 

……………………………………............................................. 

(с думи) 

 

 

………………… 

(с цифри) 

2. Брой на участниците в допитването според положените 

подписи в списъка, включително и подписите на дописаните 

лица 

………………………………………………………………… 

(с думи) 

 

 

 

………………… 

(с цифри) 

3. Процент на взелите участие в допитването според 

положените подписи спрямо броя на лицата по списъка, 

включително и дописаните лица 

………………………………………………………………… 

(с думи) 

 

 

 

………………… 

(с цифри) 
 

 

СЛЕД КАТО КУТИЯТА БЕШЕ ОТВОРЕНА, СЕ УСТАНОВИ: 
 

4. Общ брой на намерените в кутията анкетни карти 

………………………………………………………………… 

(с думи) 

 

…………………… 

(с цифри) 

5. Брой на намерените в кутията валидни гласове (анкетни 

карти)  

……………………………………………………………………….. 

(с думи) 

 

 

……………………… 

(с цифри) 

6. Брой на намерените в кутията невалидни гласове (анкетни 

карти) 

……………………………………………………………………….. 

(с думи) 

 

 

…………………… 

(с цифри) 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕТЕ, СПОРЕД ВЪПРОСИТЕ 

 

№ Въпрос Да Не Без 

отговор 

7. Брой на отговорилите с „Да“ на въпроса 

„Подкрепяте ли предложението за въвеждане 

на „Зелена зона“ за почасово платено 

паркиране в кв. „Мусагеница“? 
 

   

8. Брой на отговорилите с „Да“ на въпроса 

„Подкрепяте ли изграждането на многоетажни 

обществени паркинги на общински имоти в 

близост до метростанция „Г. М. Димитров“? 

 

   

   

 

Край на преброяването на анкетните карти и подписване на протокола, …….……. ч. 

на …………… г.: 

 

ПОДПИСИ:   

1. _____________________________ 

име, фамилия 

 

___________________ 

             Подпис 

 

 2. _____________________________ 

име, фамилия 

___________________ 

             подпис 

3. _____________________________ 

име, фамилия 

___________________ 

             подпис 
 

 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр, за архива на район „Студентски“. 
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