
ОБЩИ УСЛОВИЯ  

Настоящите Общи условия регламентират ползването на уебсайт 
varnaparking.bg, уеб приложение https://www.varnaparking.bg/vpm и мобилно 
приложение “Варна Паркинг”, които предоставят информация относно зоните за 
платено паркиране на пътни превозни средства на територята на Община Варна, 
относно различните режими на паркиране, определени от Общински съвет, като 
дават възможност на потребителите да подават онлайн заявления за издаване на 
разрешения за паркиране на територията на Община Варна и да заплащат цените на 
времето на паркиране на автомобили чрез използване на виртуален паркинг – 
метър.   

Обща информация 

Паркирането на територията на Община Варна на пътни превозни средства /
ППС/ се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места.  

С Наредба за организация на движените на територията на община Варна, 
приета с решение №1078-5, протокол №26 от заседание, проведено на 31.01.2018 г. 
на Общински съвет – Варна и Заповед № 2340/21.06.2018г. на Кмета на Община 
Варна са определени местоположението и обхватът на улици, площади и паркинги - 
публична общинска собственост с режим за кратковременно платено паркиране - 
"Синя зона" за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и 
автобуси до 12 пътнически места.  

Режимът за кратковременно платено паркиране "Синя зона" е валиден в 
работни дни в часовия диапазон от 09.00 до 19.00 часа и е различен в зависимост от 
качеството на лицето – ползвател на услугата и видът на ППС.  

Цените на кратковременно платено паркиране, както и тези на различните 
режими на паркиране са определени с решение на Общински съвет – Варна и са 
посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА ВАРНА /НОАМТЦУТОВ/. Цените за кратковременно платено паркиране - 
"Синя зона" се заплащат чрез SMS, чрез използване на системата за виртуален 
паркинг – метър /уеб приложение и мобилно приложение/, както и в брой, в 
определени търговски обекти, отбелязан със стикер „Публичен Виртуален паркинг 
метър“. Моля да имате предвид, че цените за кратковременно паркиране 

Издаването на разрешения за паркиране, контролът върху паркирането на 
ППС и удостоверяването на заплащането в „Синя зона” се осъществява от ОП 
"Общински паркинги и синя зона” със следните характеристики и данни за контакт:  

Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона” към Община 
Варна - общинско предприятие на бюджетна издръжка, създадено с Решение  
576-9 от 27.07.2012 г. на ОБЩИНА ВАРНА, с последна промяна в основните 
характеристики с Решение  1981-9 от 04.02.2015 г. на ОБЩИНА ВАРНА  
БУЛСТАТ: 0000934421679 
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”,  
ул. „Александър Рачински” № 29  
Представлявано от: Младен Маринов Иванов - директор 
Тел.: 0700 70 352; e-mail: office@varnaparking.bg 
  
  
Уебсайт varnaparking.bg 

Уебсайтът varnaparking.bg е създаден с информативна цел и предоставя на 
потребителите си информация за зоните за паркиране на територията на Община 
Варна, различните режими за паркиране, информация и препратки за попълване на 
необходимите заявления за издаване на разрешения за паркиране, цените на 
услугите и начините на заплащането им. За ползването на сайта не се изисква 
регистрация на потребителите, не се извършва подаване на завления, покупки и 
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други онлайн операции. Информацията, която се съдържа в сайта подлежи на 
промяна и актуализация по всяко време.  

Уеб приложение https://www.varnaparking.bg/vpm 

Уеб приложението дава възможност на потребителите да подават онлайн 
заявления за издаване на разрешения за паркиране на територията на Община 
Варна, както и авансово заплащане на цената за кратковременно платено паркиране 
"Синя зона".  

Уеб приложението може да бъде използвано след регистрация от 
потребителите. Вие може да получите достъп до приложението чрез профил от 
социалната мрежа Facebook, чрез Google или да направите нова регистрация чрез e-
mail и парола. За да е валидна паролата трябва да е с дължина от минимум 6 
символа и да е комбинация от букви и цифри. С регистрацията на нов потребител 
или с вход в приложението чрез Facebook и Google Вие предоставяте Вашето 
съгласие за обработване на личните Ви данни, както и за извършването на онлайн 
поръчки.  

След успешна регистрация или вход чрез Facebook и Google Вие ще може да 
използвате услугите на уеб приложението, а именно подаване на онлайн заявление 
за издаване на разрешения за паркиране и заплащане на на цената за 
кратковременно платено паркиране "Синя зона".  

Режимите на паркиране на територията на Община Варна са следните: 
1./ Режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона” 
2./ Режим на платено паркиране "Служебен Абонамент" 
3./ Режим на локално платено паркиране на ППС за търговци в зоните за 

почасово платено паркиране; 
4./ Режим на локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за 

почасово платено паркиране 
5./ Режим на безплатно паркиране на ППС 

 Описанието на режимите за паркиране и списък с необходимите документи за 
издаване на разрешение за паркиране е достъпно на уебсайта varnaparking.bg.  

 Вие може да подадете заявление за издаване на разрешение за безплатно 
паркиране /по т. 5 горе/ и разрешение за платено паркиране на ППС за търговци в 
зоните за почасово платено паркиране /по т. 3 горе/.   

 Уеб приложението дава възможност на потребителя да направи плащане на 
цената на услугата кратковременно платено паркиране „Синя зона”. Плащането се 
извършва чрез захранване на „виртуален портфейл” с определени часове паркиране 
на определена стойност. „Виртуалният портфейл” представлява онлайн портфейл 
съдържащ определен брой часове за паркиране, които са платени от Вас преди да 
започнете да използвате услугата кратковременно платено паркиране „Синя зона”. 
Вие може да изберете следните варианти за захранване на виртуалния си портфейл 
– 10 часа паркиране на стойност 10 лв., 20 часа паркиране на стойност 20 лв. и 50 
часа паркиране на стойност 50 лв. Цените на услугите са крайни, с вкл. ДДС. Моля 
да имате предвид, че в зависимост от начина на плащане може да ви бъде начислена 
отделна и допълнителна такса за превода от Вашата банкова карта. Тези такси не 
зависят от ОП "Общински паркинги и синя зона” и предприятието не може да влияе 
върху тях.    

За да захраните Вашия портфейл с избрания пакет Вие трябва да кликнете /
натиснете/ върху съответния пакет. Така, ако сте избрали пакет 10 часа паркиране 
на стойност 10 лв. Вие трябва да натиснете именно върху този пакет. След това Вие 
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ще получите информация за избрания пакет и методите за заплащане на същия – 
чрез регистрация в epay.bg, с банкова карта или в брой на касите на EasyPay.  
Важно: след избор на метода за плащане Вие трява да направите самото 
плащане, за да бъде захранен Вашият виртуален портфейл.   

След захранване на виртуалният Ви портфейл, Вие може да регистрирате 
автомобил /Ваш или на трето лице/, който да ползва услугата  кратковременно 
платено паркиране „Синя зона” за определеният от Вас период. Регистрирането се 
извършва чрез записване на регистрационният номер на автомобила на кирилица.  

Пример:  
В 1234 АВ – правилно  
V 1234 AV – неправилно 

За по-голямо улеснение Вие може да съхраните регистационните номера на 
различни автомобили. След регистриране на автомобила Вие трябва да посочите и 
за какъв период същия ще бъде паркиран на територията на „Синя зона”. Периодът 
за платено паркиране „Синя зона” е от 30 минути до 3 астрономически часа и 
започва да тече от момента на натискане на бутона „Плащане” в долния десен ъгъл 
на екрана. Посоченият от Вас период на паркиране се приспада от часовете 
паркиране, които Вие имате във виртуалния си портфейл. След изтичане на 
избраното от Вас време за платено паркиране ще считаме, че услугата Ви е 
предоставена и нямате право на отказ от услугата. 

Уеб приложението Ви дава възможност лесно и бързо да регистрирате 
автомобила си за ползване на услугата кратковременно платено паркиране „Синя 
зона”. Моля да обърнете внимание на това, че с натискането на бутона 
„Потвърди” Вие започвате да използвате услугата за паркиране в същия 
момент. Услугата се счита за изпълнена с изтичането на посочения от Вас период за 
платено паркиране и вие няма да може да упражните правото си на отказ от същата.  

   

Мобилно приложение “Варна Паркинг” 

Мобилното приложение „Варна паркинг” дава възможност на потребителите 
да заплащат и използват услугата кратковременно платено паркиране "Синя зона". 

  
За да изполвате приложението Вие трябва да го свалите/изтеглите от GOOGLE 

PLAY или APP STORE и да следвате инструкциитие за регисрация и работа с 
приложението, които са публикувани на сайта https://www.varnaparking.bg/ .  

  
 Мобилното приложение дава възможност на потребителя да направи плащане 
на цената на услугата кратковременно платено паркиране „Синя зона” и да 
управлява периода за паркиране като определя начало на същия, удължава го и 
следи за оставащото време до края на паркирането.  

Плащането се извършва чрез захранване на „виртуален портфейл” с определени 
часове паркиране на определена стойност. „Виртуалният портфейл” представлява 
онлайн портфейл съдържащ определен брой часове за паркиране, които са платени 
от Вас преди да започнете да използвате услугата кратковременно платено 
паркиране „Синя зона”. Вие може да изберете следните варианти за захранване на 
виртуалния си портфейл – 10 часа паркиране на стойност 10 лв., 20 часа паркиране 
на стойност 20 лв. и 50 часа паркиране на стойност 50 лв. Цените на услугите са 
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крайни, с вкл. ДДС. Моля да имате предвид, че в зависимост от начина на плащане 
може да ви бъде начислена отделна и допълнителна такса за превода от Вашата 
банкова карта. Тези такси не зависят от ОП "Общински паркинги и синя зона” и 
предприятието не може да влияе върху тях.    

За да захраните Вашия портфейл с избрания пакет Вие трябва да кликнете /
натиснете/ върху съответния пакет. Така, ако сте избали пакет 10 часа паркиране на 
стойност 10 лв. Вие трябва да натиснете именно върху този пакет. След това Вие ще 
получите информация за избрания пакет и методите за заплащане на същия – чрез 
регистрация в epay.bg, с кредитна карта в системата на epay.bg.  Важно: след 
избор на метода за плащане Вие трява да направите самото плащане, за да 
бъде захранен Вашият виртуален портфейл.   

След захранване на виртуалният Ви портфейл Вие може да регистрирате 
автомобил /Ваш или на трето лице/, който да ползва услугата  кратковременно 
платено паркиране „Синя зона” за определеният от Вас период. Регистрирането се 
извършва чрез записване на регистрационният номер на автомобила на кирилица.  

Пример:  
В 1234 АВ – правилно  
V 1234 AV – неправилно 

За по-голямо улеснение Вие може да съхраните регистационните номера на 
различни автомобили. След регистриране на автомобила Вие трябва да посочите и 
за какъв период същия ще бъде паркиран на територията на „Синя зона”. Периодът 
за платено паркиране „Синя зона” е от 30 минути до 3 астрономически часа и 
започва да тече от момента на натискане на бутона „Плащане на паркинг” в долния 
десен ъгъл на екрана. Посоченият от Вас период на паркиране се приспада от 
часовете паркиране, които Вие имате във виртуалния си портфейл. След изтичане на 
избраното от Вас време за платено паркиране ще считаме, че услугата Ви е 
предоставена и нямате право на отказ от услугата. 

Мобилното приложението Ви дава възможност лесно и бързо да регистрирате 
автомобила си за ползване на услугата кратковременно платено паркиране „Синя 
зона”, да управлявате паркирането в същата, както и да видите къде е Вашият 
автомобил, в случай, че сте забравили къде сте паркирали. Моля да обърнете 
внимание на това, че с натискането на бутона „Потвърди” Вие започвате да 
използвате услугата за паркиране в същия момент. Услугата се счита за 
изпълнена с изтичането на посочения от Вас период за платено паркиране и вие 
няма да може да упражните правото си на отказ от същата.  

   


