
ГР. САМОКОВ 

1. Паркинг ОБЩИНА САМОКОВ - ул. „Македония” № 34 и ул. „Македония” № 34а;  

2. Паркинг над ГРАДИНКАТА - ул. „Македония”, между ОУ „Авксентий Велешки” и 

бившия Профсъюзен дом;  

3. Ул. „Македония” - от пожарната до ул. „Отец Паисий”;  

4. Паркинг на ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ И „ВИЛАЗ” – западно и южно на Профсъюзния 

дом, между ул. „Македония” и ул. „Хан Кубрат”;  

5. Паркинг при ДНА - запад - ул. „Васил Левски”;  

6. Паркинг при ПОЩА - източно от входа;  

7. Паркинг между „КОСТРОМА” И ПАЗАРА - ул. „Македония”;  

8. Паркинг срещу ДЕНОНОЩЕН МАГАЗИН - ул. „Житна чаршия”;  

9. Ул. „ЖИТНА ЧАРШИЯ” - по дължината на улицата от лявата страна по посока на 

движението, между ул. „Македония” и ул. „Търговска”;  

10. Паркинг пред „ЛУЧАНО” - ъгъла между ул. „Житна чаршия” и ул. „Ген. 

Веляминов”;  

11. Паркинг срещу ПАРК РИЛА - ул. „Искър”, между ул. „Македония” и ул. 

„Търговска”;  

12. Паркинг между ПАЗАРА И ЖИЛИЩНИТЕ БЛОКОВЕ – до ул. „Абаджийска” и 

продължението на улицата, северно от ПАЗАРА до подхода към северния вход на 

ПОЩАТА;  

13. Ул. „АБАДЖИЙСКА” - западно от сградата на ТПК „Михаил Дашин” и 

успоредната на нея улица, източно от сградата на ТПК „Михаил Дашин”, от дясната 

страна по посока на движението;  

14. Паркинг пред „БОБИ ЧАР” - ул. „Търговска”;  

15. Паркинг пред МАГАЗИН „СИСИ” - ул. „Търговска” до автобусната спирка;  

16. Паркинг под бившия ЦУМ - между ул. „Димитър Димов” и ул. „Веселин Малчев”;  

17. По ул. „Асен Карастоянов” и паркинга при СТАРИЯ СЪВЕТ - ул. „Асен 

Карастоянов”.  

18. Паркинг ЦКБ - северно от входа на банка ЦКБ;  

19. Паркинг ГОЛЯМАТА ЧЕШМА - източно от сградата на ТПК „Михаил Дашин”, ул. 

„Проф. Васил Захариев”;  

20. Паркинг пред ВИП - ул. „Търговска”, между Голямата чешма и Обреден дом;  
 



 

21. Паркинг зад ЧИТАЛИЩЕТО - ул. „Рилски скиор”, между ул. „Търговска” и ул. 

„Димчо Дебелянов”;  

22. Ул. „Димчо Дебелянов” - между ул. „Рилски скиор” и ул. „Проф. Васил Захариев”;  

23. Паркинг зад блока на ул. „Рилски скиор”;  

24. Улица покрай ЧИТАЛИЩЕТО - ул. „Проф. Васил Захариев” до ул. „Димчо 

Дебелянов”;  

25. Паркинг БАНКА „БИОХИМ” - ъгъла между ул. „Проф. Васил Захариев” и ул. „Граф 

Игнатиев”;  

26. Паркинг зад ОБЩИНАТА - от изток, по ул. „Отец Паисий”, и паркинг зад блока на 

ул. „Отец Паисий” № 1;  

27. Паркинг пред СЪДА;  

28. Паркинг до ОУ „АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ” - северно от училището;  

29. Паркинг до магазин ДЕТСКИ СВЯТ - източно на блока;  

30. Паркинг пред КИТАЙСКИЯ МАГАЗИН - западно на бившия ЦУМ;  

31. Ул. „Цар Борис III”, в участъка от ул. „Хан Кубрат” до ул. „Софроний Врачански”, 

включително и паркингите към жилищните блокове в района;  

32. Ул. „Авксентий Велешки”, в участъка от ул. „Хан Кубрат” до ул. „Бачо Киро”;  

33. Ул. „Граф Игнатиев” и ул. „Митрополит Доситей” в участъка от ул. „Проф. В. 

Захариев” до ул. „Княз Дондуков”, респ. до ул. „Асен Карастоянов”;  

34. Ул. „Хан Кубрат”, в участъка от ул. „Отец Паисий” до ул. „Цар Борис III”;  

35. Ул. „Иван Вазов”, в участъка от ул. „Македония” до ул. „Софроний Врачански”;  

36. Паркинг на ъгъла на ул. „Шейново” при ул. „Търговска”;  

37. Пряка между улица „Житна Чаршия” и бул. „Искър” /под пицария „Бонита”/;  

38. Пряка между бул. „Искър” и ул. „Ген. Веляминов” /под магазин „Ивенти”/;  

39. Ул. „Ген.Веляминов”, от ул. „Житна Чаршия” до ул. „Търговска”, вкл. и паркинга до 

бившия „Ловно-рибарски магазин”;  

40. Ул. „Христо Захариев” /от кафе „Мишел” до ул. „Търговска”/.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: улици и паркинги, попадащи в обхвата на Централен кооперативен пазар, 

за които се отнася разпоредбата на чл.27, ал.2 от наредба №1 са №№7, 8, 9, 10, 12, 13 и 39. 

 
 


