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Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПАРКИРАНЕТО 

ГЛАВА ПЪРВА 
Общи положения 
 
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят правилата, организацията, забраните, 

контрола и таксуването на паркирането и почасовия престой в обособените зони, 
общинска собственост на територията на община Своге. 

(2) Наредбата не засяга организацията на паркирането имоти-частна собственост. 
Чл. 2. (1) Паркирането на пътни превозни средства (ППС) на територията на 

община Своге може да се извършва само на разрешените, определени и обозначени за 
това места. 

(2) Условията и редът за паркиране се указват с хоризонтална маркировка, 
вертикална сигнализация и пояснителни текстове. 

(3) Не се допуска престой и паркиране на ППС върху тротоарите. 
(4) Не се разрешава движение или паркиране на ППС в пешеходни зони. 
(5) Не се допуска нерегламентирано поставяне и/или разполагане върху общинска 

територия на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, 
съоръжения, предмети и др. подобни, които затрудняват и/или възпрепятстват 
видимостта, преминаването, спирането, престоя и паркирането на пътните превозни 
средства. 

(6) Във всички видове паркинги, обществени и частни, се осигуряват места за 
паркиране на автомобили управлявани от хора с увреждания или превозващи хора с 
увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, 
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда 
за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.). 

(7) По предложение на кмета, общинският съвет, съгласно чл.99 от Закона за 
движението по пътищата (ЗДП), въвежда режим на платено почасово паркиране на леки 
и лекотоварни автомобили с максимално допустима маса до 3,5 тона и микробуси с до 
12 пътникоместа в централната градска част, посредством обособяването на „СИНЯ 
ЗОНА“. 

(8) Електическите превозни средства (ЕПС) имат право на безплатно паркиране в 
„СИНЯ ЗОНА“. 

 



Чл. 3. (1) Въвеждането, организацията и експолатацията на паркирането и престоя 
се извършва от Общинско предприятие, Общинско търговско дружество, или 
определени от Кмета на община Своге длъжностни лица включени в специализирано 
звено за контрол на паркирането. 

(2) Контролът на паркирането и престоя се извършва от стопанисващата 
организация по предходната алинея, съвместно с Районното управление на МВР – Своге. 

(3) При установяване на нарушение по реда на тази наредба, се прилага 
принудителна административна мярка, съставя се акт и се налага глоба. 

Чл. 4. За неуредените случаи по тази наредба, се прилагат разпоредбите на Закона 
за административните нарушения и наказания. 

 
ГЛАВА ВТОРА 
Организация на паркирането, обхват и режим на „СИНЯ ЗОНА“ 
Чл. 5. (1) Организацията на паркирането, престоя и спирането извън обособените 

зони и/или паркинги за платено паркиране се извършва по реда на ЗДП. 
(2) Правоприлагането, наказанията и глобите по отношение на нарушенията на 

паркирането, престоя и спирането извън „СИНЯ ЗОНА“ по ЗДП са отговорност и 
задължение на РУ на МВР Своге. 

Чл. 6. (1) Обхватът по улици, седмичната валидност и максималната 
продължителност на платеното почасово паркиране на общо основание, се определят от 
Общински съвет Своге, съгласно Приложение №1 към настоящата наредба. 

(2) Изменения и допълнения на обхвата, седмичната валидност и максималната 
продължителност се извършват с решение на Общински съвет – Своге, след предложение 
от Кмета на Община Своге или общински съветници. 

Чл. 7. (1) Режимът на паркирането, в зависимост от различните потребители на 
услугата, в обхвата на „СИНА ЗОНА“ е: 

„паркиране на общо основание“ - без преференции за собствениците на ППС; 
„служебно паркиране“ - от ППС със специален режим“ /изм. с Решение 375/27.04.2021 г./ 
„паркиране на хора с увреждания“ – извън рамките на местата осигурени по чл.2, 

ал.6 на тази наредба; 
„паркиране по местодомуване“ – преференциално паркиране на собственици на 

ППС с постоянен адрес в обхвата на „СИНЯ ЗОНА“; 
 „предплатено паркиране в СИНЯ ЗОНА“ – предплатено паркиране на ППС, 

собственост на държавни институции, юридически или физически лица за определен 
период от време, по реда и условията на настоящата наредба“ /изм. с Решение 375/27.04.2021 г./ 

„предплатено паркиране извън СИНЯ ЗОНА на ППС“ - собственост на държавни 
институции, юридически или физически лица за определен период от време, по реда и 
условията на настоящата наредба“ /допл.. с Решение 375/27.04.2021 г./ 

 (2) Собствениците на ППС, попадащи в обхвата на ал.1, т. 2, 3, 4 и 5 могат да 
ползват преференциалните си права само в работни дни, без ограничение на 
продължителността на паркиране, но в рамките на определения часови диапазон на 
валидност на „СИНЯ ЗОНА“, посочен в Приложение №1 към тази наредба. 

 (3) Собствениците на ППС с увреждания или превозващи хора с увреждания, 
които не са жители с постоянен адрес в обхвата на „СИНЯ ЗОНА“ нямат право на 
ползване на обособените и означените за тях места извън времето на валидност на 
„СИНЯ ЗОНА“, посочено в Приложение № 1 към тази наредба. 

(4) Продължителността на паркиране в „СИНЯ ЗОНА“, в рамките на осигурените 
места по чл.2, ал.6, на ППС на лица с увреждания или превозващи хора с увреждания е 
не повече от 3 (три) часа. 

 



Чл. 8. (1) За зоната на почасово платено паркиране се изготвя проект за постоянна 
организация на движение, който се съгласува от всички заинтересовани организации и 
институции. 

(2) По улиците в обхвата на „СИНЯ ЗОНА“ се поставят указателни табели, на 
които се посочват условията на паркиране, размера на таксата, начина на заплащането й 
и принудителните мерки при нарушение, така както е показано в Приложение №2 на 
настоящата наредба. 

(3) За да обезпечи изпълнението на принудителните административни мерки 
Община Своге обособява специализиран наказателен паркинг. /изм. с Решение 375/27.04.2021 г./ 

Чл. 9. (1) Временна отмяна на почасовото платено паркиране в „СИНЯ ЗОНА“ 
или части от нея може да бъде налагана с мотивирана заповед на Кмета на Община Своге, 
в следните случаи: 

при организиране на масови спортни и културни мероприятия - за срок не по-
дълъг от три дни; 

за извършване на планови ремонти и реконструкции - за срок не по-дълъг от 1 
месец; 

за провеждане на политически мероприятия - за срок не по-дълъг от два дни; 
в пазарния ден на града – четвъртък /изм. с Решение 375/27.04.2021 г./ 

за дните, в които се провеждат „Празниците на град Своге“. 
(2) Организаторите на проявите по т.1 и 3 от преходната алинея, подават молба до 

Кмета на Община Своге с посочен маршрут на проявите, в срок не по-малко от две 
седмици преди датата на провеждане на проявата. 

(3) Паркоместата, попадащи в маршрута на проявите по ал.1, не се ползват по 
време на временната забрана за паркиране. 

(4) Копие от Заповедта на Кмета по ал.1 се поставя на видно място в района на 
„СИНЯ ЗОНА” 

Чл. 10. Органът на община Своге, определен по чл.3, ал.1 на настоящата наредба 
в обхавата на „СИНЯ ЗОНА“: 

стопанисва и обслужва паркоместата, хоризонталната маркировка и вертикалната 
сигнализация; 

установява действителното време на паркиране на ППС; 
реализира и отговаря за таксуването на ППС; 
контролира и установява нарушенията на режима и продължителността на 

паркиране на ППС; 
съвместно с органите на РУ на МВР Своге прилага принудителните 

административни мерки задържане и преместване на ППС; 
налага глобите за извършените нарушения по тази наредба. 
Чл. 11. (1) Правото на осъществяване на почасово платено паркиране се 

регламентира посредством документ или заплащане чрез изпращане на SMS. 
(2) /отменен с Решение 375/27.04.2021 г./ Документът, удостоверяващ правото за престой в 

зоната на почасово паркиране може да бъде: 
„билет или квитанция за почасово паркиране“ издадени от паркинг-автомат, 

монтиран в „СИНЯ ЗОНА“; 
„талон за почасово паркиране“, с маркиран период на валидност, съответстващ на 

плащането; 
съобщение за таксуване чрез SMS; 
пропуск „Паркиране на служебен автомобил“; 
карта  „Паркиране на лице с увреждане“; 
пропуск „Паркиране по местодомуване“; 
пропуск „Предплатено паркиране“; 



(3) Издаването на документите по предходната алинея е задължение, отговорност 
и се реализира от Общинско предприятие, Общинско търговско дружество или звено 
определено по чл.3, ал.1 на тази наредба. За издадените пропуски от всеки вид по ал.1, т. 
4, 5, 6 и 7 се води отделен регистър, в който се вписва номера на пропуска, 
регистрационния номер на автомобила, трите имена и адрес на собственика, както и  
датата на валидност на пропуска. 

 (4) Срокът за издаване на документите по чл.11, ал.2, т.4, 5, 6 и 7 е 14 календарни 
дни, а таксите за издаването им са посочени в Приложение №3 на тази наредба. 

(5) /отменен с Решение 375/27.04.2021 г./ Автомобилите, които ще ползват режими на 
паркиране по чл.7, ал.1 т.2, 4 и 5 се определят със Заповед на Кмета на община Своге. 

(6) Пропуските по чл. 11, ал. 2, т. 3, 4, 5 и 6 се издават на физическото или 
юридическо лице и се обвързват с регистрационен номер на ППС /изм. с Решение 375/27.04.2021 
г./ 

(7) Не се допуска преотстъпване на пропуските издадени по чл.11, ал.5 за 
ползване от други ППС. 

(8) Документът, даващ право за паркиране, се поставя в долния ляв ъгъл на 
предното стъкло на ППС по начин, позволяващ контрол и проверка. 

Чл. 12. В „СИНЯ ЗОНА" не се допуска: 
паркиране на ППС, без да е поставен от водача на видно място валиден документ, 

трайно и отчетливо попълнен или перфориран от контрольор с всички задължителни 
отбелязвания; 

времетраене на паркирането, по-голямо от отбелязаното на поставения попълнен 
талон (талони) или билет за платените зони за кратковременно паркиране; 

отбелязване върху поставения попълнен талон (билет) на по-късен от 
действителния начален момент на паркиране; 

подмяна на поставения попълнен талон (билет) от водача през времетраенето на 
вече започналото паркиране на ППС, на който е отбелязан по-късен момент от 
действителния начален момент на паркирането; 

паркиране или престой, след заплащане на акта за нарушение, без да е предплатен 
следващия нов период на почасово паркиране. 

Паркиране или престой при неправилно изпратен чрез SMS регистрационен 
номер на ППС. 

Не се допуска паркиране на ППС от лице с увреждане, с автомобил, който не е 
посочен в пропуска. /добавен с Решение 375/27.04.2021 г./ 

Не се допуска паркиране на ППС от лице без увреждане, с пропуск на лице с 
увреждане. /добавен с Решение 375/27.04.2021 г./ 

Чл. 13. (1) Билетите и талоните за почасово предплатено паркиране се издават за 
1 (един), 2 (два) или 3 (три) часа. 

(2) Водачът на ППС задължително отбелязва върху талона деня, часа и минутата 
на паркиране. 

(3) Времетраенето на паркирането, предплатено с SMS е 1 (един) час. 
(4) При паркиране на ППС в зоната, незабавно водачът или друго лице изпраща 

на посочения в указателната табела мобилен оператор съобщение, като съдържанието на 
съобщението трябва буквално да копира съдържанието на регистрационната табела на 
ППС. 

(5) В обратното съобщение за потвърждение от мобилния оператор се посочва 
крайния час, за паркиране и престой на ППС. 

Чл. 14. (1) Картата за „Паркиране на лице с увреждане“ се издава след подаване 
на заявление до Кмета на община Своге. 



 (2) Документите, които лицето с увреждане или неговия представител трябва да 
приложи към заявлението са следните: 

лична карта, като данните от нея се сверяват и тя се връща; 
копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ЦТЕЛК за освидетелстване на трайно 

намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, 
който се сверява при подаване на документи и се връща; 

актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см, която се поставя на самата карта за 
паркиране; 

копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от 
лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на 
документи и се връща; 

друг документ, удостоверяващ представителната власт, в случай, че се подават 
документи, за да бъде издадена карта за друго лице - например акт за раждане, ако се 
издава за дете с увреждане. 

Копие от свидетелство за регистрация на ППС; 
(4) Картите по предходната алинея се издават за срок от една година, но не повече 

от срока на експертизата на ТЕЛК, НЕЛК, ЦТЕЛК. 
(5) Картата за „Паркиране на лице с увреждане“ се издава по образец, 

стандартизиран в Европейския съюз, като е ламинирана, светло синя с бял символ за 
“инвалид” на тъмно син фон и включва дата на издаване, сериен номер, имена, подпис и 
снимка на притежателя й, холограмен знак и други елементи. 

(6) Картите, издадени по образеца от други държави на ЕС и градове на България 
са валидни и за „СИНЯ ЗОНА“ на гр. Своге при спазване на разпоредбите на настоящата 
наредба. 

Чл. 15. (1) Пропускът „Паркиране по местодомуване“ се издава след подаване на 
следните документи: 

заявление по образец /изм. с Решение 375/27.04.2021 г./ 

лична карта и регистрационен талон на ППС, които се представят за справка; 
документ за собственост, за право на ползване или договор за наем за имот, 

находящ се в обхвата на „СИНЯ ЗОНА“, който се ползва за жилищни нужди. /изм. с Решение 
375/27.04.2021 г./ 

Квитанция за платена такса, съгласно Приложение №3 от настоящата наредба. 
(2) Пропуск по предходната алинея не се издава на: 
лица притежаващи място за паркиране или гараж в урегулирания поземлен имот, 

на който е постоянният им адрес; 
собственици на гаражи, които са ги преустроили и променили предназначението 

им, което се доказва с попълнена от собственика (ползвателя) декларация в заявлението. 
(3) Пропуск „Паркиране по местодомуване“ се издава само за един автомобил на 

обособен жилищен имот./изм. с Решение 375/27.04.2021 г./ 
При продажба, кражба или бракуване на ППС, се издава нов пропуск със срока на 

валидност на стария, като се представят всички необходими документи по ал. 1 и се 
заплаща такса в размер на 50 % от определената в Приложение №3 от настоящата 
наредба. 

(4) При настъпване на застрахователно събитие (счупване на предно стъкло и 
кражба на пропуск), старият пропуск се анулира, като се издава нов при условията на 
предходната алинея. 

Чл. 16. (1)  Държавни институции, юридически лица, еднолични търговци, 
собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти в района на „СИНЯ 
ЗОНА” и граждани могат да ползват „Предплатено паркиране“ за срок от един месец до 
една година. 



 (2) След заплащане на цената, съгласно Приложение 3, паркоместата се 
обозначават с подвижни и/или неподвижни указателни табели, които задължително 
съдържат: Община Своге, „Синя зона”, абонамент, брой на местата, наименование на 
обекта и на лицето, което е абонат на паркоместата. ./изм. с Решение 375/27.04.2021 г./ 

 (3) Паркоместата по предходната алинея са ограничен брой и не могат да 
надхвърлят 15% от общия брой паркоместа. /изм. с Решение 375/27.04.2021 г./ 

 
 
ГЛАВА ТРЕТА 
Таксуване 
Чл. 17. (1) Таксуването в зоната за почасово паркиране се определя съобразно 

действителното време на паркиране, като същото не може да бъде за по-малко от един 
час. 

(2) Цените и условията за почасово паркиране в „СИНЯ ЗОНА“ се посочват в 
задължителни указателни табели на видно място на входа на всяка улица в обхвата на 
зоната. 

(3) Таксата за почасово платено паркиране, както по общия ред, така и за 
издадените карти или пропуски се заплаща предварително. 

(4) Сумите по предходната алинея се събират от организацията, която стопанисва 
„СИНЯ ЗОНА”. 

Чл. 18. (1) Размерът на таксите е даден в Приложение №3 на тази наредба и се 
определя от Общинския съвет по предложение на Кмета на Община Своге. 

(2)  Цената на SMS съобщението е равна на цената на паркиране в „СИНЯ ЗОНА“, 
съгласно Приложение №3 на наредбата  и цената за изпращане на съобщения, съгласно 
оперативния план на мобилния оператор. 

(3) При заплащане за всички такси, с изключение на плащане чрез изпращане на 
SMS, се издава фискален бон от служителите на  определения орган по чл.3, ал.1 от 
наредбата. 

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
Контрол, принудителни мерки и глоби 
Чл. 19. (1) Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се 

осъществява от: 
Органът на община Своге, определен по чл.3, ал.1 на тази наредба 
Районното управление на МВР – Своге. 
(2) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от 

длъжностните лица определени в ал.1. 
Чл. 20. (1) Принудителните административни мерки се осъществяват по силата на 

чл. 167, ал.2, т.2., чл. 168 и чл. 171, т.5, б. „б“, от Закона за движение по пътищата. 
(2) Принудителните административни мерки при нарушение на въведения режим 

на почасово платено паркиране са: 
Принудително задържане на ППС 
Принудително преместване на ППС 
(3) Не могат да се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително 

преместване автомобили с надпис "Полиция", „Военна полиция” автомобили на служба 
"Пожарна безопасност и защита на населението” и "Бърза помощ". 

Чл. 21. (1) Принудителното задържане на ППС нарушило ЗДП или правилата по 
тази наредба за паркиране в „СИНЯ ЗОНА“ се реализира с помощта на техническо 
средство – скоба, в рамките на действието на паркиране в „СИНЯ ЗОНА“ за деня, в който 
е настъпило нарушението. 



          (2) Принудително задържане на ППС в “Синя зона” чрез използване на 
техническо средство “скоба” се извършва в случаите: 

         1. Когато на видно място, на предното стъкло на паркирано ППС, водачът не 
е поставил талон за паркиране или не е изпратил  SMS, съгласно изискванията на 
поставените в „синя зона” указателни табели. 

          2. Когато водачът на паркирано ППС не е попълнил коректно всички данни 
върху поставения талон; 

          3. Когато времетраенето на паркиране надвишава максимално определеното 
и обозначено на пътния знак; 

          4. Когато времетраенето на паркиране надвишава времето, обозначено на 
талона/талоните/; 

           5. Когато върху талона/талоните/ е обозначен по-късен от действителния 
час за начало на паркиране; 

          6. Когато се поставят допълнителни талони, надвишаващи максимално 
определеното време за паркиране. 

(3)Техническото средство - „скоба” се поставя на едно от двете предни колела на 
ППС, без да се уврежда колелото и след това се правят най-малко три броя снимки с 
фотоапарат за констатиране на нарушението, като се регистрира: регистрационния 
номер, марка на ППС, място на нарушението, час и минути на поставяне на техническото 
средство. 

(4) Забранява се повреждането на скобата или освобождаването и от други лица, 
освен от упълномощените за това органи по тази наредба. 

(5) При установяване на нерегламентирано повреждане или освобождаване на 
скоба, на нарушителя се съставя акт и се заплаща глобата посочена за това нарушение в 
Приложение 3. 

(6) Принудително преместените ППС се транспортират до наказателен паркинг 
/паркинг Градски стадион/./изм. с Решение 375/27.04.2021 г./ 

(7) ППС се освобождава след заплащане на надхвърленото време на престой, 
както и заплащане на разходите по поставяне и премахване на скобата. 

(8) ППС се освобождава не по-късно от половин час след получаването на 
искането от водача или собственика му. 

Чл. 22. (1) Принудителното преместване на ППС без знанието на неговия 
собственик или на упълномощеният от него водач, се извършва когато превозното 
средство е паркирано в нарушение на правилата в Закона за движение по пътищата на 
места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително 
преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави 
невъзможно преминаването на другите участници в движението. 

(2) Принудителното преместване на ППС без знанието на неговия собственик или 
на упълномощеният от него водач, се извършва и при реализирано принудително 
задържане с помощта на техническо средство – скоба, но не потърсено и освободено в 
края на действието на паркиране в „СИНЯ ЗОНА“ за деня, в който е настъпило 
нарушението. 

(3) Органите, които извършват принудително преместване на пътни превозни 
средства, са длъжни да укажат предварително чрез съответните знаци 
местонахождението на преместеното пътно превозно средство. 

(4) Принудително преместване на ППС става само след констатиране на 
нарушението от упълномощен служител на РУ на МВР Своге, при което се регистрират: 
регистрационен номер и марка на ППС, място и вид на нарушението, дата, час и минути 
на принудителното преместване, местонахождение на наказателния паркинг, на който 
ще се пази ППС. 



(5) Служителите от екипа извършващ принудителното преместване заснемат 
ППС, паркирано в нарушение от всички страни преди и след натоварването му в 
специализирания автомобил „паяк”. 

(6) Принудително преместените ППС се транспортират до специализирания 
наказателен паркинг, посочен в чл.8, ал.3 на тази наредба. 

(7) Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за 
сметка на собственика на превозното средство, което се задържа до заплащане на тези 
разходи, като в този случай на нарушителя се съставя общински акт за неправилното 
паркиране. 

(8) Размерът на сумите за разноски и такси, дължими от собствениците или 
упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС, са в Приложение 
№3 на тази наредба. 

(9) Освобождаване на ППС от наказателния паркинг се разрешава само след като 
водачът или собственикът на ППС представи документ за собственост или 
регистрационен талон на автомобила и заплати разноските по прилагане на 
принудителните мерки и пазенето на принудително преместеното ППС. Престоя в 
наказателния паркинг до 1 час е безплатен. За всеки започнат следващ час се заплаща 
такса в размер по тарифата за престой в СИНЯ ЗОНА“/изм. с Решение 375/27.04.2021 г./ 

Чл. 23. (1) Органът на община Своге, определен по чл.3, ал.1. сключва 
застраховка за евентуални щети на репатрираните ППС и носи отговорност за: 

виновно причинени щети на ППС при принудителното му преместване; 
за сигурността на репатрираните ППС на наказателния паркинг по време на 

престоя им 
(2) Не се допуска принудително преместване на ППС с тегло по-голямо от 

максимално допустимото за натоварване на специализирания автомобил „паяк”. 
Чл. 24. (1) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Своге 

или определени от него длъжностни лица. 
(2) Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда, определен от ЗАНН. 
(3) Нарушенията и предвидените глоби по чл.37 от Наредбата за обществения ред, 

не са приложими и не се контролират в обхвата на „СИНЯ ЗОНА“, където се прилагат 
режима и разпоредбите на настоящата наредба 

(4) При констатирани нарушения на правилата за паркиране, за които няма 
изрично и конкретно определена санкция в Закона за движението по пътищата, на 
лицата, извършили или допуснали нарушението, се налагат санкциите, предвидени в 
настоящата наредба. 

(5) Фиш за неправилно паркирано ППС, може да се издаде и в отсъствие на 
нарушителя, като в този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към ППС. 

(6) Издаден фиш, който не е платен доброволно в седемдневен срок от датата на 
издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление. 

Чл. 25. (1) Глобите (имуществените санкции) по тази наредба се внасят по сметка 
на Община Своге или се събират от определените органи по чл.3, ал.1 от наредбата. 

(2) Глобите (имуществените санкции) по тази наредба, събрани от органите по 
чл.3, ал.1, се внасят в бюджета на Община Своге, със справка за издадените актове за 
нарушения (фишове за глоби) и събраните суми. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 



§ 1.Тази Наредба се приема на основание чл.21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 от Закона 
за местното самоуправление и  местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за 
пътищата и чл. 99 от Закона за движението по пътищата. 

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината и на Районното 
управление на МВР – Своге. 

§ 3. Платеното почасово паркиране „СИНЯ ЗОНА” ще бъде въведено след 
приключване на техническата и организационна работа по прилагане на настоящата 
Наредба. Информация за началната дата на въвеждане на „СИНЯ ЗОНА” ще бъде 
оповестена чрез средствата за масова информация, на официалната интернет страница 
на Община Своге (www.svoge.bg), и на видно място в районите попадащи в обхвата й.  

§ 4. Общински съвет Своге изменя обхвата на Приложение № 1 от Наредбата за 
организация и контрол на паркирането, съгласно 3 броя Схеми, /съгласно Решение № 321, 
Протокол 22, от проведено заседание  на 24.02.2021 г./ 

§ 5. Общински съвет Своге възлага организацията и експлоатацията на 
паркирането и престоя в обхвата на „СИНЯ ЗОНА“, съгласно 3 броя Схеми, неразделна 
част от настоящото решение на общинско търговско дружество „СПОРТИСТ – СКАЛА“ 
ЕООД. , /съгласно Решение № 321, Протокол 22, от проведено заседание  на 24.02.2021 
г./ 

§ 6. Наредбата е допълнена с Решение № 375 по Протокол № 24, от заседание 
на Общински съвет Своге, проведено на 27.04.2021 година 

 

 

Приложение № 1, към чл.6 /изменено с Решение  № 321/24.02.2021 г./ 
 
 

Седмична валидност на „СИНЯ ЗОНА“: 
1. от 8:00 ч. до 20:00 ч. през работни дни; 
2. събота от 8.00 ч. до 16.00 ч. 
3. без ограничение неделя и празнични дни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2, към чл.8, ал.2 
 
Указателна табела за „СИНЯ ЗОНА“ 

 

 



Приложение №3 
/изменено с Решение  № 321/24.02.2021 г./ 

Такси, разходи, тарифи и глоби 
 
Таксите за издаване на пропуски и карти са както следва: 
1. пропуск „Паркиране по местодомуване“  - 4 лв. 
2. пропуск „Предплатено паркиране“  - 6 лв. 
 
Разходи при прилагане на принудителни административни мерки: 
1. поставяне на скоба и освобождаване - 20 лв. 
2. принудително отстраняване на ППС (вдигане и натоварване със 

специализиран автомобил „паяк“) - 10 лв. 
3. транспортиране на ППС до специализиран наказателен паркинг - 30 лв. 
4. разтоварване на ППС в специализиран наказателен паркинг - 10 лв. 
5. отговорно пазене на ППС в наказателен паркинг - до 1 час е безплатен. За 

всеки започнат следващ час се заплаща такса в размер по тарифата за престой 
в СИНЯ ЗОНА  

Тарифата за заплащанe на почасовото паркиране е както следва: 
1. Паркиране на хора с увреждания с карта, извън местата по чл. 2, ал. 6 лв/месечно 10.00 лв. 

2. Паркиране по местодомуване с пропуск лв/месечно 20.00 лв. 

3. Паркиране на общо основание с талон или SMS лв/час 1.00 лв. 

4. Предплатено паркиране в СИНЯ ЗОНА, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 5 лв/месечно 120.00 лв. 

5. Предплатено паркиране извън СИНЯ ЗОНА лв./месечно 120.00 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
Образец на пропуск за преференциално паркиране на ППС в “Синя зона”: 
 

 

 

 

 

ОБЩИНА СВОГЕ 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

ПРОПУСК за ”Служебно паркиране”/ „Паркиране по 
местодомуване”/“Предплатено паркиране“ 

  № ………….. 

за паркиране на ППС в “Синя зона” 

 

на автомобил рег.№ ………………………….    

собственост на ………………………………… 

адрес:  ул. …………………№……………… 

 

Валиден от…………. . 20… год. до…………………20…год. 

Кмет на Община Своге 

                   …………………………… 


