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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 6 3

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За разширяване на възможностите за заплащане на паркиране в
зоните за почасово платено паркиране.
На основание чл.99, ал.3, предложение второ от Закона за движение
по пътищата и чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Заплащането на определената с решение на СОС цена за
паркиране в зоните за почасово платено паркиране, се осъществява чрез
хартиени талони за паркиране, талони издадени от електронно устройство
за самотаксуване тип „паркомат“ - защитени с холограмен знак,
електронни талони за паркиране и кратки текстови телефонни съобщения
(SMS) на номера, указани за съответната зона на указателните табели.
2. Определя следния ред и условия за заплащане на паркирането в
зоните за почасово платено паркиране:
2.1. Чрез талон за почасово платено паркиране със „скреч“ покритие
- водачът на пътно превозно средство /ППС/ трябва да разполага с
предварително закупени талони за почасово платено паркиране със
„скреч“ покритие и да извърши заплащане за паркирането веднага, след
заемане от ППС на мястото за паркиране, преди водачът да е напуснал
автомобила.
2.1.1 Талоните за почасово платено паркиране, според времето на
престоя, са за половин час, един час и два часа, като желаното от водача на
ППС времетраене на паркирането, може да бъде комбинирано от талони за
различна продължителност на престой в съответната зона, като
максималното времетраене за еднократно паркиране на ППС не може да
бъде по-голямо от указаното на пътния знак, указващ режима на паркиране
в зоната.

2.1.2 При паркиране на ППС в зоните за почасово платено
паркиране с талон (талони) водачът е длъжен да отбележи върху талона
(талоните) със „скреч“ покритие, началния момент на паркиране чрез
изтриване на „скреч“ покритието от полетата на зоната, в която е
паркирано пътното превозно средство, на годината, месеца, деня, часа и
минутите така, че да се виждат ясно съответните бели цифри отдолу и да
постави талона (талоните) зад предното стъкло на ППС (от вътрешната
страна) на таблото така, че всички отметки да се виждат ясно отвън.
2.1.3 Липсата или непоставянето на талона (талоните) по посочения
начин, или липсата на някое от посочените отбелязвания, или
невъзможността при проверка да бъдат проконтролирани всички
отбелязвания на талона (талоните), прави талона (талоните) невалиден/и за
паркиране, поради което се предприемат предвидените в чл.167, ал.2, т.2
от ЗДвП действия по принудително задържане, чрез използване на
техническо средство тип „скоба“.
2.1.4 При използване на повече от един талон за паркиране, за
начало на паркирането на всеки следващ талон се маркира крайното време
от предходния.
2.2 Чрез талон издаден от електронно устройство за самотаксуване
тип „паркомат“ - водачът на ППС извършва заплащане с талон, издаден от
електронно устройство за самотаксуване тип „паркомат“, за съответната
зона за почасово платено паркиране, намиращ се в близост, веднага след
заемане от ППС на мястото за паркиране.
2.2.1 Паркирането на ППС в зоните за почасово платено паркиране,
чрез талони издавани от електронно устройство за самотаксуване тип
„паркомат“ е според определената с решение на Столичния общински
съвет единична цена за паркиране в зоните за почасово платено паркиране
и е за времетраене от половин час до максимално разрешеното
времетраене за еднократно паркиране на ППС за съответната зона, през
половин час, според заплатената от водача на ППС сума.
2.2.2 Заплащането за паркиране чрез електронно устройство за
самотаксуване тип „паркомат“ в съответната зона за почасово платено
паркиране се извършва от водача на ППС веднага след заемане от ППС на
мястото за паркиране, на устройство, намиращо се в непосредствена
близост, като издаденият талон се поставя зад предното стъкло на ППС (от
вътрешната страна) на таблото, по начин, позволяващ всички отпечатвания
- дата, начало и край на паркиране, както и регистрационния номер на
ППС, за което е извършено заплащането, да се виждат ясно отвън. Липсата
или непоставянето на талона по посочения начин или невъзможността при
проверка да бъдат проконтролирани всички отпечатвания на талона, прави
талона невалиден за паркиране, поради което се предприемат
предвидените в чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП действия по принудително
задържане, чрез използване на техническо средство тип „скоба“.

2.3. Чрез електронен талон за паркиране - водачът на ППС извършва
заплащане за паркиране посредством електронно приложение, като на
електронния талон се отбелязва регистрационния номер на ППС,
началното време на паркиране, края на заплатеното време на паркиране и
вида зона.
2.3.1 При заплащане на електронни талони чрез използване на
електронно приложение, трябва да бъде въведен точно регистрационния
номер на съответното ППС, съгласно свидетелството му за регистрация
(изписват се всички буквени и цифрови символи така, както изглеждат
визуално). При неизпълнение на това условие, отговорността за това е на
потребителя на електронното приложение, като заплащането не се
възстановява. Заявката за заплащане на паркирането с електронен талон
чрез мобилно приложение следва да бъде потвърдена, при невъзможност
същата да бъде изпълнена, се изпраща съобщение за неосъществено
заплащане. В този случай трябва да бъде извършено плащане по някой от
другите начини, определени в т.1.
2.3.2 Заплащането на паркирането с електронни талони може да
бъде осъществено за времеви период от 15 минути до максимално
допустимото време за съответната зона.
2.3.3 Цената за паркиране с електронен талон се изчислява на база
на определената от Столичен общински съвет цена за 1 час паркиране за
съответната зона, в зависимост от времето на паркиране.
2.4 Чрез кратки текстови телефонни съобщения (SMS) - водачът на
ППС извършва заплащане за паркирането, чрез кратко текстово мобилно
съобщение (SМS), съдържащо точния регистрационен номер на ППС, в
пълно съответствие със свидетелството му за регистрация, на номера
указан за съответната зона на указателните табели, веднага след заемане от
ППС на мястото за паркиране, преди водачът да е напуснал автомобила.
Заплащане на паркиране, чрез кратко текстово телефонно съобщение
(SМS) е извършено, след като водачът на паркираното ППС е получил
потвърждение за приетото заплащане за паркиране.
2.4.1 При заплащане на паркирането чрез кратки текстови
телефонни съобщения (SМS), еднократното съобщение е за
продължителност на паркиране един час.
2.4.2 За продължаване валидността на паркирането е необходимо
изпращането на ново съобщение и получаване на потвърждение за
извършено заплащане, преди да е изтекло времетраенето на предходното
съобщение за паркиране, като времетраенето на новозаплатеното
паркиране започва да тече след края на предходното заплащане.
2.4.3 Не се допуска интервал от време между края на валидност на
предходното съобщение за заплащане на паркирането и началото на
следващото.

2.4.4 Съдържанието на SMS по т.2.4. трябва да възпроизвежда
съдържанието на регистрационния номер на съответното ППС, съгласно
свидетелството му за регистрация(изписват се всички буквени и цифрови
символи така, както изглеждат визуално). При неизпълнение на това
условие, отговорността за това е на изпратилия SMS-a, като сумата за
паркирането и за изпратения SMS не се възстановяват.
3. В случай на незаплащане за паркиране в зоните за почасово
платено паркиране по някой от начините, указани в т.1, се предприемат
предвидените в чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП действия по принудително
задържане, чрез използване на техническо средство тип „скоба“.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 49 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-5861/18.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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