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Министерството на външните работи на Република България 
поднася своите почитания на дипломатическите мисии и 
представителствата на международните организации, акредитирани в 
Република България, и има честта да предостави следната информация 
относно режимa на използване на паркоместа, предназначени за 
дипломатически автомобили, на Летище София: 

 
Съгласно решение на ръководството на Летище София, е въведена 

постоянна организация на движението на ниво В3 на подземния паркинг 
на Терминал 2 на летището, която включва обособяване на четири броя 
паркоместа, предназначени за ползване от автомобили с дипломатическа 
регистрация срещу заплащане.  

Подземният паркинг на Терминал 2 на Летище София е на 
разположение 24 часа в денонощието, като достъпът до него се 
осъществява от улица „Продан Таракчиев”, която води към Терминал 2 на 
летището. Определените за дипломатически автомобили паркоместа се 
намират в западния край на ниво В3 на подземния паркинг на Терминал 2 
и са маркирани с червен цвят с надпис „CD”, сигнализирани с пътни знаци 
„В27” (забранени са престоят и паркирането) и указателна табела Т17 (не 
важи за дипломатически автомобили до 3 часа).  

Tаксата за ползване на паркоместата се заплаща съгласно Тарифа за 
паркиране и престой на Терминал 2, публикувана на интернет сайта на 
Летище София и се дължи при напускане на паркинга чрез ПОС-терминала 
в обществената зона на пристигане и заминаване на Терминал 2. 
Летищните власти обръщат внимание, че при заплащане на таксата е 
важно да се вземе обратно билета, поставен в ПОС-терминала с оглед 
безпроблемно напускане на паркинга, като времето за напускане на 
паркинга след заплащане на таксата е до 20 минути. 
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Контролът при неправомерно ползване на дипломатическите 
паркоместа се осъществява от органите на отдел „Пътна полиция” – СДВР. 

За улеснение на дипломатическите мисии, се прилага копие на схема 
на постоянната организация на движението на ниво В3 на подземния 
паркинг при Терминал 2 на Летище София. 

   

Министерството на външните работи на Република България се 
ползва от случая, за да поднови на дипломатическите мисии и 
представителствата на международните организации, акредитирани в 
Република България, уверенията в отличната си към тях почит. 
 

 Приложение: съгласно текста /1стр./ 




