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ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕСТА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ 
СРЕДСТВА НА ПАРКИНГ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА 

ЛЕТИЩЕ ВАРНА / ЛЕТИЩЕ БУРГАС 
(в сила от 01.05.2021 г.)  

 
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящите „ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕСТА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА 
ТРАСПОРТНИ СРЕДСТВА НА ПАРКИНГ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА 
И НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС, наричани по-нататък „ПРАВИЛАТА" са разработени от „ФРАПОРТ 
ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД (ФТСЕМ) в качеството му на Концесионер на 
гражданско летище за обществено ползване Летище Варна и гражданско летище за 
обществено ползване Летище Бургас (наричани по нататък „Летищата”). Достъпът до 
паркингите се осъществява от Автоматизирана система за управление и контрол („АПС“). 
 
2. ЗОНИ ЗА ПАРКИРАНЕ 
В зависимост от предназначението си, местата за престой и паркиране на транспортни 
средства се разделят на следните зони: 
 
Зона 1 – ЗОНА ЗА КРАТЪК ПРЕСТОЙ 
Местата, разположени в обособени зони, маркирани на приложената схема в ЧЕРВЕН цвят, 
се използват само за престой на леки автомобили в рамките на времето, необходимо за 
натоварване/разтоварване на багажи и пътници (максимум 10 мин.), без право на 
паркиране; 
 
Зона 2 – ЗОНА ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ 
Местата, разположени в обособени зони, маркирани на приложената схема в ЗЕЛЕН цвят, 
се използват за престой и паркиране на леки автомобили на пътници и посетители, 
изтеглили билет от паркинг машина на входния пункт на съответното летище; 
 
Зона 3 – ЗОНА ЗА АВТОБУСИ И МИКРОБУСИ 
Местата, разположени в обособени зони, маркирани на приложената схема в СИН цвят, се 
използват за престой и паркиране на автобуси и микробуси; 
 
Зона 4 – ЗОНА ЗА КОЛИ ПОД НАЕМ 
Местата, разположени в обособени зони, маркирани на приложената схема в ОРАНЖЕВ 
цвят, се използват за престой и паркиране на леки автомобили на рент-а-кар оператори; 
 
Зона 5 – ЗОНА ЗА ТАКСИТА 
Местата, разположени в обособени зони, маркирани на приложената схема в ЖЪЛТ цвят, се 
използват за престой и паркиране на таксиметрови автомобили; 
 
Зона 6 – ЗОНА ЗА АВТОМОБИЛИ НА ВИП ПЪТНИЦИ 
Местата, разположени в обособени зони, маркирани на приложената схема в ЛИЛАВ цвят, 
се използват за престой и паркиране на автомобили на ВИП пътници; 
 
Зона 7  – ЗОНА ЗА АВТОМОБИЛИ НА ИНВАЛИДИ И ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Местата, разположени в обособени зони, обозначени на приложената схема със знак  се 
използват за престой и паркиране на автомобили на инвалиди и лица в неравностойно 
положение; 
 
3. БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ 
3.1. Безопасност на движението 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMk-y__KrJAhUKvRoKHUusBIoQjRwIBw&url=http://www.druinv-varna.com/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D38%26Itemid%3D43&psig=AFQjCNFmJOUFnGEmPsa26FTBxg2Smp8_Nw&ust=1448520229726816
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMk-y__KrJAhUKvRoKHUusBIoQjRwIBw&url=http://www.druinv-varna.com/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D38%26Itemid%3D43&psig=AFQjCNFmJOUFnGEmPsa26FTBxg2Smp8_Nw&ust=1448520229726816


MSD 8.47.3.161 
Приложение 
Правила за ползване на места за престой и паркиране на транспортни средства на паркинг за 
обществено ползване на летище Варна и летище Бургас 
 
 

Page 2 of 4 

 

• Подходът, заемането и освобождаването на местата за паркиране се извършва по 
прилежащите сервизни пътища, при стриктно спазване на Закона за движение по 
пътищата и Правилника за прилагането му, и при спазване на вертикалната и 
хоризонталната пътна маркировка. 

• Подходът към входа/изхода на Летището се осъществява без забавяне. При наличие 
на каквито и да е обстоятелства, при които транспортното средство е в престой върху 
сервизен път, водещ от или към вход/изход на Летището, въпреки възможността да 
се придвижи (дори и при наличие на повреда), същото се отстранява от сервизния 
път от неговия водач незабавно и се разполага на място, посочено от служител на 
ФТСЕМ, а при необходимост се отстранява принудително от съответните служби за 
сметка на водача. 

• Паркирането се извършва при стриктно спазване на маркировката, в зоните, 
определени за съответния вид паркиране, така че да не създава затруднения при 
паркирането, преминаването и използването на  другите транспортните средства, 
ползващи зоните за паркиране по същото време. 

• Паркираните транспортни средства трябва да бъдат със задействани спирачни 
механизми или осигурени против самостоятелно придвижване. 

 
3.2. Чистота и безопасност в зоните за паркиране 

• В зоните за паркиране не се разрешава: 

• паркиране на аварирала техника и инвентар; 

• извършване на ремонтни работи; 

• източване или зареждане на ГСМ и други опасни течности, които могат да доведат до 
разливи, пожари и други; 

• складиране или претоварване на багаж, карго, поща или други товари, освен за 
нуждите на туроператорската дейност; 

• замърсяването с чужди предмети, складиране на части или инвентар, както и разливи 
от ГСМ; 

• разрушаването на настилките и нанесената маркировка; 

• складирането или съхранението на опасни товари и материали в транспортните 
средства; 

 
4. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
4.1. Ценоразпис 

Време за престой / паркиране Цена в лева, с ДДС 

до 10 минути * (+5 мин. след валидиране на билета) безплатен 

до 1 час 3 лева 

до 2 часа 6 лева 

до 3 часа 8 лева 

до 4 часа 10 лева 

до 5 часа 11 лева 

до 6 часа  12 лева 

до 7 часа 13 лева 

до 8 часа 14 лева 

до 9 часа 15 лева 

до 10 часа 16 лева 

до 11 часа 17 лева 

до 12 часа 18 лева 

до 13 часа 19 лева 

до 14 часа 20 лева 

до 15 часа 21 лева 

до 16 часа 21 лева 

до 17 часа 21 лева 

до 18 часа 22 лева 

до 19 часа 22 лева 
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до 20 часа 22 лева 

до 21 часа 23 лева 

до 22 часа 23 лева 

до 23 часа 23 лева 

до 1 ден 24 лева 

до 2 ден 36 лева 

до 3 ден 48 лева 

до 4 ден 55 лева 

до 5 ден 60 лева 

до 6 ден 65 лева 

до 7 ден 70 лева 

до 8 ден 75 лева 

до 9 ден 80 лева 

За всеки следващ ден + 5 лева 

Такса „Обслужване на каса Изход КПП“ +1 лев за всяко разплащане 

** Изгубен / унищожен билет Заплаща се цената (съгласно актуалния 
Ценоразпис), за реалното време за ползване на 

паркинга, удостоверено от АПС, 
но не по-малко от 30 лв. 

Цената се дължи за всеки започнат час/ден. 
Всички цени с ДДС. 

* Валидиране на билет се извършва чрез поставяне на билет в разплащателен терминал / 
изходен пункт с цел отчитане на времето за престой и проверка и/или заплащане на 
дължимата сума; 
 
** В случай на изгубен или унищожен билет се заплаща цената за реалното време за 
ползване на паркинга, удостоверено от АПС, но не по-малко от 30 лв. 
 
4.2. Престоят и паркирането в паркинга на съответното летище е безплатен за първите 10 
минути, считано от момента на издаване на паркинг билет от паркинг машината. При 
валидиране на билет, посетители получава еднократно 5 минутно удължаване на времето. 
Тези допълнителни 5 минути започват да текат от момента на валидиране на билета, а не 
след изтичането на безплатните 10 минути. 
 
4.3. Посетителите заплащат дължимата цена за паркиране на разплащателните терминали 
на съответното летище, разположени в съответствие с приложената схема /Приложение №1 
и №2/, както и на изходния пункт. След заплащане, времето за напускане е по-дългия 
период от време: 15 минути или времето, оставащо до изтичане на платения престой. 
 
4.4. Разплащателните терминали работят само с монети от 1 лв. и с банкноти от 2 лв., 5 лв., 
10 лв., 20 лв., 50 лв., и 100 лв. Разплащателните терминали не работят с чуждестранна 
валута. Разплащателните терминали връщат ресто. 
 
5. ОТГОВОРНОСТ И КОНТРОЛ 
5.1. Контролът за спазването на тези ПРАВИЛА се осъществява от ФТСЕМ на паркингите за 

обществено ползване. 

 
5.2. ФТСЕМ не носи отговорност за щети, за които са отговорни други водачи на МПС или 
трети лица. ФТСЕМ не носи отговорност в случай на посегателство и кражба на МПС, 
нанесени щети и откраднати вещи от него. 
 
5.3. Водачът на МПС отговаря за всички щети, причинени от него или от негови 
придружители на ФТСЕМ и/или на трети лица, включително за причинени замърсявания на 
паркинга. Водачът е задължен да съобщи за причинени щети на ФТСЕМ незабавно, но при 
всички случаи преди напускането на паркингите. 
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5.4. При установяване на нарушения на настоящите ПРАВИЛА, ФТСЕМ има право да 
изисква тяхното незабавно отстраняване от съответния посетители. При необходимост 
ФТСЕМ уведомява компетентните органи за предприемане на съответните действия. 
Последното не изключва правото на ФТСЕМ да потърси по съдебен ред компенсация за 
нанесени вреди и пропуснати ползи. 
 
5.5. При оперативна необходимост, при обстоятелства възпрепятстващи дейността на 
ФТСЕМ или при непотърсено транспортно средство за повече от 3 календарни месеца и 
липса на информация и данни за собственика му, ФТСЕМ има право да премести МПС в 
друга зона за паркиране или на място, където дейността му няма да бъде възпрепятствана. 
Разходите по изместването са за сметка на Дружеството. 
 
6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Неразделна част от настоящите ПРАВИЛА са: 
Приложение № 1 - Схема Паркинг Летище Варна 
Приложение № 2 - Схема Паркинг Летище Бургас 
 
Телефонни номера за връзка със служители на ФТСЕМ, отговарящи за използването 
на паркингите: Летище Варна: +359 888 12 80 80; Летище Бургас: +359 884 81 00 08 


