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2.9. Синята зона и парко(место)яда1 

Пак диалог между нас и общината2, този път за притесненията и стреса сред съседите-

шофьори.  

Една юлска сутрин на излизане виждам заградителни ленти през колите и трима дружелюбни 

мъжаги с пикап, откъдето надничат доста антипаркинг колчета. Попитах ги какво ще се случва и те 

ми показаха къде ще ги слагат. Повече от десет паркоместа погиват!  

„Ама...?”, попитах, на което те любезно ми казаха, че са изпълнители, че има проект, чийто 

художник е нарисувал местата на колчетата. Стана ми малко терсене къде ще паркираме като се 

връщаме вечер...  

Добре поне, че когато започнаха да слагат колчета по тясното тротоарче с висок бордюр хора 

наскачаха и им казаха, че по този начин пращат детските колички на улицата! Звъняха някъде, 

художника склони... Поне това!  

Дойде август, започна да излиза информацията за новите синя и зелени зони в София.  

Мина септември. Минаха протестите, направиха се промени в наредбата. Новата синя зона се 

задейства. Цената за час скочи от левче на два. Цената за живеещите в синята зона от 70 лв стана и 

остана 150 на година. Колите в центъра намаляха. Колите на комшиите пък отначало бяха с някакви 

листчета с печат на предното стъкло, после се появиха сини винетки. Дотук добре, нещата следват 

естествения си ход след летния диалог и решенията на общината.  

При нас обаче напрежението започна отново да расте. Местата за паркиране на площада от 32 

останаха 20-на. Съседите си говорехме – странно решение. Гътнатите 10 паркоместа са си 20 лв на 

час, 200 на ден, за месеца над 4000 лв. Тези приходи не й ли трябват на общината? Пък и на 

мобилните оператори за SMS-ите?  

Дойде ноември. Оказа се, че общинският художник (и шофиорски душманин на площада ни) 

продължава да работи там. Помежду си вече любезно го наричаме „нашия парко(место)яд”. Пак се 

появиха общински мъжаги, преместиха единственото „златно”, 650-левово (на месец!) служебно 

място през уличката – веднага след ъгъла отдясно. Според правилника по еднопосочни улици се 

паркирало само отдясно! Това че на част от площада от възникването му (пък и на автомобилите) се 

паркира отляво нямало значение.  

Така погинаха още 5 паркоместа... Като изваден зъб стои единственото напречно място за 

инвалиди отдясно, на което, покрита с покривало, се е кротнала колата на бай Ставри, един от 

старите жители на площада. Стресът на тукашните шофьори е повече от достоен. Какво да правим? 

Нещата са на зле. Паркоместата са вече 15, няма къде да паркираме вечер, общината пък губи такси 

за 15-17 места.  

Това е колата на бай Ставри: 

                                                           
1  Събитията са от лятото и началото на зимата на 2012 г. в центъра на синята зона в София. (бел. Първан) 
2  Издателският съвет все още не е решил, дали тази тема е достатъчно важна и характерна за живота в етажните собствености и съответно ще влезе 

в шестото издание на Под един (нашия) покрив. Ще се разбере!  
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Включи се и репресивния общинарски апарат. Миналата събота предиобяд сме поседнали с 

булката в кафенето на ъгъла и виждам млад мъж с качулка, която не одобрих, крие ли се от някой? 

Под качулката беше с плетена скиорска шапка от тези, които като ги дръпнеш надолу, може да се 

окаже, че са с изрязани отвори за очите. Егати екипировката! Буташе колело (теорията на 

конспирацията казва - за бърза евакуация, ако се наложи). И тази загадъчна личност се заприказва с 

трима новопоявили се полицаи: „Аз съм от инспектората. Звънях на КАТ, 112, синята зона... Тези 

коли са спрели отляво, докато ето там – на ъгъла гушнат откъм кооперациите, стои знак, където 

пише, че отдясно е синя зона.”  

„Аха, затова е екипиран така! – си казах. Възможно е странното му облекло да е нещо като 

униформа за инспекторите в наряд. Ясно, поканен е паяк.”  

Отдолце слагам инспектора с качулката и колелото. Когато го снимах той ме видя и ми се усмихна. 

В момента питаше тримата полицаи дали са дошли на неговия сигнал. Не бяха. Дали пък няма да се 

разсърди, че съм му сложил снимката? Е, все пак не е ЕГН-то, а и не знам как се казва – по-нататък 

ще бъде Инспекторов. За всеки случай му сложихме във фотошопа популярен шпионски аксесоар 

(рентгеновите очила на Агент 007) за да няма сръдня, че го осветяваме. Току виж сме погазили 

Закона за общинската тайна, докато младежът просто е изпълнявал задачите си – малко 

емоционално и прибързано, но какво от това? Затова пък със сърце и плам.  
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Отидох да видя този знак. Оказа се, че младежът Инспекторов е сгрешил. Никаква синя зона не 

пише на него. Нейсе... Дано го видят паяците, че ще стане дандания с тези паркирани 4-5 коли, които 

инспекторът пожела да бъдат репатрирани. Доста серт ми се видя позицията му. За кого се грижи – 

явно не за нас, чиито данъци са като за центъра на София...  

Това е знакът, който не е за синя зона, а за фамозното служебно паркомясто: 

 



Синята зона и парко(место)яда        страница 4 от 6 

Отпраших по задачи. Вечерта надникнах в кафенето на ъгъла и попитах познатия дългокос 

управител дали са идвали паяци. Да, каза той, вдигнаха 2 коли, които бяха паркирани на тротоара.  

Малко ми олекна. Все пак КАТ-аджиите в паяците са си свършили правилно работата – не са се 

доверили на младежа Инспекторов. Видели са, че паркоместата в синята зона не са белязани и не са 

се пресегнали към колите отляво!  

Това непрекъснато ляво/дясно е по посока на движението и читателят ще се ориентира по 

стрелките. Не е това от медиите - „център-дясно”, „център-ляво”, нито пък от известния виц от 80-те 

години – „мигач наляво - завой надясно”.  

Какъв е законния начин да се действа? Не е в духа ни да вдигаме протести, разправии, силни 

думи, политиканстване недай-боже... Но сме притиснати, върнахме се към притесненията от преди 

лятото.  

И тук се сетих, че инж. Електричаров от няколко години е на изборна работа в общината. Дали е 

възможен някакъв диалог с тях, или нашия „парко(место)яд” е на висока позиция и сме назле защото 

живеем в центъра?  

Електричаров взе присърце проблема, когато го попитах дали отнякъде можем да видим 

мотивите за тези промени, дали има проект и дали можем да бъдем изслушани, за да се вземе 

правилно решение. „И аз съм се замислил и смятам че щом няма маркировка, значи няма и проект. 

Защо не нарисуваш как според вас ще стане по-добре?” предложи той. „После го прати в общината и 

това е материал за обсъждане. Което се приеме ще влезе в проекта за паркиране на площада.”  

Следващата вечер, докато чаках в службата обаждането от домашните, че вече има свободни 

места и да се прибирам, бръкнах в интернет, извадих карта на площада и насвятках тези предишни 

32 паркоместа. Архитектов не си чу телефона, така че не знаех колко трябва да бъде размерът на 

всяко от тях по стандарта, но карах по памет. Горе-долу стана. Направих разпечатка, телефонът ми 

звънна, прибрах се и за радост успях да паркирам без да съм в нарушение.  

Сутринта се отбих в нашето кафене при Ели и докато тя правеше кафето се заговорихме с двама-

трима комшии. Показах им снощния си недовършен план. Единият веднага каза, че на едно място 

може да се сложи още една кола и нарисува правоъгълника. Тогава ми дойде идеята, тези, които си 

искаме 32-те паркоместа да се подпишем на листето. Ели каза, че ще го остави на масичката и 

довечера сигурно ще има доста нови подписи. Бай Илия Старожилски се подписа, като ни увери, че 

открай време в тази част от площада се паркира отляво. Появи се за малко и Заядливков, който 

предложи преди да се подпишем да си напишем и имената – щяло да бъде съвсем като петиция. 

Тиха Мухина пък каза, че няма полза от тези неща... Решихме да не си слагаме имената – няма да 

остане място за подписите. Ако общинарите склонят да се срещнат с нас на площада – какво 

значение имат имената ни? Така или иначе всеки ще се представи, преди да вземе думата на 

срещата. По-важно е от броя на подписите да се разбере, че сме достатъчно, за да ни обърнат 

внимание.  

Ето схемата с 32-те паркоместа: 
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Срещата на площада се състоя.  

По време на обсъждането с представителя на СОС, се сетихме, че наоколо изобилства от примери 

за паркиране отляво и отдясно на еднопосочни улици. Е, казахме си, щом ги има в природата, значи 

са съобразени с нормите. Нашето предложение е аналогично.  

При размисъла за лявото или дясното паркиране след ъгъла възникна мотив, подкрепящ 

предишното състояние: ако тежка кола (например пожарна със стълба) трябва да направи десния 

завой - при ляво паркирани коли няма да се наложи преместването им! Представихме си как 

стълбата занича пред кабината на водача на височина 2.5-3 метра - при дясно паркирани коли, 

съответно близка маневра до сградата, направо ще влезе в отсрещния магазин! Докато при отляво 

стоящи коли, краят на стълбата вероятно ще бъде над техните покриви и поне на 2-3 метра от 

магазина. Ще разберем дали експертите от КАТ ще подкрепят този мотив.  

Решихме да направим предложение до постоянната комисия по транспорта към Столичния 

общински съвет. Към него сложихме схемата с 30 подписа и документът замина. Накрая помолихме 

да бъдем поканени при обсъждането на предложението ни.  

Ни в клин ни в ръкав за статуята на Чапкънов 

След като сред участниците се оказаха и полицаи (може би от нашето първо РПУ), да се 

възползвам и да предам една молба: „Върнете ни статуята на Зевс и Европа на площада!”.  
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Достатъчно време (8 години от изчезването й!) чудесната бронзова пластика на Чапкънов 

„Похищението на Европа” не е на площада и от доста време лежи със счупени крака във фоайето на 

втория етаж в сградата на управлението на Раковска. Очевидно, като доказателство срещу 

неизвестни бронзови любители на бронза. Не може ли да си остане и в това си качество, запазвайки 

предназначението си? Да се върне върху чешмичката като едновременно е и важна бронзова улика 

срещу бандита, любител на цветни метали? Така тя ще изпълнява основното си предназначение! 

Според нас не е сложно да бъдат реализирани две неща: 

Първото е полицията пак да пази статуята, този път по-ревностно, защото освен радост за очите е 

и важна бронзова улика.  

Второто е, когато някой от участниците в правните действия: дознатели, следователи, прокурори, 

вещи лица, бронзовите адвокати, съдебния състав, пожелае да види в хода на процеса масивното 

бронзово доказателство – да се обади! Ще ги поканим специално на изнесено съдебно заседание до 

нашата чешмичка със статуята! От МВР ще бъде охраната, от нас кафетата, от съда – присъдата. 

Всички ще бъдат доволни, даже и извършителите.  

... 

Продължението ще бъде разказ за срещата на общинарите с шофьорите от площада и резултатът 

от нея.  

Тези събития, надявам се, предстоят.  

24.11.2012, Първан 

За предстоящото шесто издание на „Под един (нашия) покрив”.  
Недовършено, съответно - неподписано „За печат”.  

                                                           
3  Снимката на пластиката е от http://media-marketing.ucoz.ru/news/otvlichaneto_na_evropa_georgi_chapknov/2012-11-04-788.  

Снимката „Чапкънов-домоуправител” - от сайта на вестник Труд, 05.05.2012 г. - http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1359519.  
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