
	

МЕМОРАНДУМ 
за сътрудничество за изграждането на публична система за споделено използване на 

електрически тротинетки на територията на Столична община (наричан по-долу за 
краткост „Меморандум“) 

 

Столична община, представлявана от звеното „Зелена София“ към Асоциация за 
развитие на София (АРС), чрез …………………………………………………. от една страна, 
наричана по-долу „Общината“ 

И  

………………………………………………………………………………………………………………, 

наричани по-долу „Партньори“ от друга страна 

	

Преамбюл 
Дефиниции:  

 
- „Градът“ е София – град; 
- „Услугата“ е осигуряване на електрически тротинетки за публично ползване; 
- „Електрическа тротинетка“ е вид двуколесно превозно средство, захранвано от 

електрическа енергия.  
 

Общината следва принципите за постоянно устойчиво развитие на града за постигане на 
следните цели:  

- развитие на системи за чиста и споделена мобилност е от ключово значение на 
територията на София - град, по-специално във връзка с подобряване на качеството на 
градската мобилност на къси разстояния; 

- подобряване на достъпността и наличието на публични места;  
- разширяването на зоните с достъп до обществен транспорт;  
- намаляване на емисиите на CO2 и други вредни вещества в атмосферния въздух;  
- осигуряване на услуги за обществена мобилност за по-голяма част от обществото.  

КЪДЕТО: 

1. Общината вече е осигурила за обществено ползване места за паркиране на двуколесни 
на своята територия; 

2. В момента общината предприема мерки за разширяване на броя на зоните за 
паркиране в достатъчно количество и интензивност, за да покрие обществените нужди 
по отношение на приемливи разстояния за пътуване, избягване на произшествия и 
конфликти и спазване на съществуващата законова рамка; 



3. Основната идея за обществена услуга за споделяне на електрически тротинетки 
(“услугата“) е в съответствие с принципите за трайно устойчиво развитие на града, 
следователно заслужава подкрепа.  

4. Услугата обаче трябва да е безопасна за използване, да не възпрепятства или 
ограничава съществуващия трафик, да не ограничава функционалността на града като 
цяло, както и живота на неговите граждани. 

В настоящия меморандум всички партньори изразяват волята си да обединят усилията си, 
за да постигнат целите, установени чрез определяне на минимални стандарти и условия 
за развитие на обществена система за споделяне на електрически тротинетки. 

В резултат на това партньорите се съгласиха за следното: 

1. Съвместни цели 
1.1. Партньорите се интересуват от сътрудничество с Общината за постигане на 

следните основни цели:  
• Предоставяне на услугата със споделени електрически тротинетки за 

споделено ползване, така че да бъде задоволена нуждата на мрежата 
на микромобилност в града 

• Подобряване на свързаността на мрежата на споделена мобилност с 
мрежата на обществения транспорт в града 

• Увеличаване делът на придвижващите се с електрически тротинетки 
в рамките на града 

• Намаляване въздействието на външните ефекти, генерирани от 
индивидуалния автомобилен трафик 

• Подобряване на обществената осведоменост в областта на 
безопасното поведение на пътя и повишеното внимание 

1.2. Партньорите ще си сътрудничат с Общината и за подобряване на условията за 
безопасно използване на електрически тротинетки в града, включително и тяхното 
паркиране. За тази цел, Партньорите ще предоставят  детайлен годишен доклад на 
Общината за развитието на тяхната услуга, броят на предоставените електрически 
тротинетки на територията на Столична община, както и ще предоставя месечна 
справка за маршрутите, извършени с електрическите тротинетки, които 
притежават.   

Данните е необходимо да бъдат предоставяни в машинно-четим файлов формат, за 
предпочитане в геопространствен векторен формат с анонимна обобщена справка за 
пътуванията. 

 

2. Споделяне на данни 
 
2.1. Общината взима предвид, че данните, обработвани от Партньорите, 

представляват собственост на Партньорите и са създадени единствено за 
нуждите на града и за изпълняване на целите на настоящия Меморандум. 
Общината няма право да споделя тези данни с трети страни, с изключение 
на общинските предприятия ОП „Софпроект“ и Център за градска мобилност, 



без изричното писмено съгласие на съответния Партньор, чиято собственост 
са тези данни.  
 

3. Управление на системата за споделено ползване на 
електрически тротинетки 

3.1. Партньорите са длъжни да извършват редовна поддръжка на електрическите 
тротинетки, които предлагат, така че да те да са безопасни и в движение, 
както и да поемат ангажимент да ги проверяват редовно и да ги 
транспортират до други места, предназначени за паркиране, където се 
забелязва по-голямо търсене. 

3.2. Всеки партньор, в съответствие с функционалното си участие в настоящия 
меморандум, стриктно спазва съществуващите законови разпоредби и 
следните условия, като:  

3.1.1. Ограничава скоростта на всички тротинетки до максимум 25 км/час 
3.1.2. Ограничава паркирането на електрическите тротинетки чрез ясно показване 

на определените места за паркиране (съгласно приложената карта) и 
използване на софтуерна технология за предотвратяване на паркирането на 
тротинетки извън определените места за паркиране, на база на възможностите 
на достъпните GPS технологии. 

3.1.3. Ограничава на движението на електрически тротинетки в паркове, градини и 
пешеходни зони чрез въвеждане на зони с намалена скорост, където след 
влизане в зоната скоростта постепенно се намалява до 5 км/ч. Тези зони също 
трябва да бъдат обозначени като „Зони с невъзможност за заключване“, които 
забраняват паркирането на тротинетките в паркове, градини и пешеходни зони.  

3.1.4. Забранява шофиране на електрически тротинетки от непълнолетни лица 
(под 18 години). Това условие трябва да е изрично упоменато в мобилното 
приложение, което използват за предлагане на услугата.  

3.1.5. Информира по подходящ начин своите потребители, че не се препоръчва 
тротинетките да се използват под влиянието на алкохол или упойващи 
вещества.  

3.1.6. Информира надлежно своите потребители за това, че законът за движение 
по пътищата забранява каране на тротинетките по тротоарите, превозването 
на допълнителни пътници върху тротинетките, както и че потребителите е 
необходимо да използват каска, когато карат тротинетките. Тази информация 
трябва да бъде на видимо място в мобилното приложение и обозначена със 
специален шрифт. 

3.1.7. Мобилното приложение за предлагане на услугата трябва да упоменава 
законовите условия за каране на електрически тротинетки. 

3.1.8. Мобилното приложение за предлагане на услугата трябва да указва на 
потребителите определените места за паркиране на електрическите 
тротинетки. 

3.1.9. В договора, с който потребителите наемат тротинетките трябва да се 
съдържа информация за това, че потребителите нямат право да паркират 
тротинетките така, че да блокират правото на преминаване, входовете към 
транзитни станции или сгради, автобусни спирки или други пътеки за 
преминаване; тротинетките трябва да бъдат поставени безопасно извън пътя 



за преминаване, включително рампи за достъп на хора с увреждания и 
тротоара, също така трябва да се пази от препятствия и др. 

3.1.10. На всяка тротинетка с голям, лесно четим шрифт трябва да се отбележи 
безплатен номер, който пешеходците могат да използват за подаване на жалба 
или съобщение със снимка и местоположението на неподходящо паркираната 
тротинетка, която трябва да се репатрира от съответния партньор във 
възможно най-кратки срокове. 

3.1.11. Използва свои посланици, които да обучават потребителите в началния 
период на стартиране на услугата, както и да насърчават законосъобразното 
поведение на потребителите. 

3.1.12. Постоянно извършва проверки от техни представители в града, които да 
преместват неправилно паркираните тротинетки в обозначените места за 
паркиране.  

3.1.13. Провежда кампании в кварталите на град София за насърчаване 
използването на тротинетки като довеждащ транспорт от и до мрежата на 
обществения транспорт в града.  

3.1.14. Разработи обществена образователна кампания, за да се гарантира, че 
потребителите са запознати с правилата на пътя и зачитат общественото 
право на път. 

3.1.15. Разработи и проведе публична кампания за разпространение и насърчаване 
на използването на каски и сигнални жилетки. 

3.1.16. Информира надлежно потребителите за схемата за споделени места за 
паркиране на тротинетките, както и да определи процедури за санкциониране 
на потребителите за неспазване на тези задължения. 

3.1.17. Позволява възможност за онлайн и телефонно известяване на 
събитие/проблем, свързано с електрическата тротинетка от потребителя, 
например неправилно паркиране или повредена тротинетка, дори и 
потребителят да не е регистриран ползвател на услугата. 

3.1.18. Премахва неправилно паркираните електрически тротинетки (например 
такива, които не позволяват преминаване/придвижване от граждани на 
публични места) не по-късно от 4 часа след получаване на известие за такъв 
проблем.  

3.1.19. Премахва тротинетките, които не са в движение и разрешава всички 
проблеми, за които му е известно в рамките на до два работни дни. 

3.1.20. Активно промотира и подпомага използването на електрически тротинетки 
като равноправен начин за придвижване в града.  

 
4. Взаимно съгласие 

4.1. По време на сътрудничеството си е възможно да бъдат предоставяни и обменяни 
поверителна информация и документи. Нито една от страните няма право да 
предоставя такава информация на трети страни и трябва да се грижи за запазване 
поверителността на информацията. Настоящата клауза не важи в следните случаи: 

4.1.1. Другата страна е изразила писменото си съгласие за предоставяне на 
информацията на която и да е трета страна, 

4.1.2. Ако някоя от Страните използва услугите на която и да е трета страна за 
изпълнение на целите въз основа на този Меморандум (която е писмено 
одобрена от другата страна), под презумпцията, че ще гарантира, че тази трета 



страна е приела задължението за поверителност в писмена форма и 
предостави това писмено споразумение на другата Страна. 

4.1.3. Ако документите и информацията се изискват от съда, прокуратурата или 
административен орган с юрисдикция на основание на закон и се използват за 
законно предполагаемата цел. 

4.1.4. Ако страната, получила такава информация, я е получила преди това от 
публично достъпни източници или по друг начин, без да нарушава 
задължението за поверителност. 

4.2. Всички страни уважават и поддържат собствеността върху поверителните 
документи на другите страни. 

4.3. Този меморандум е публичен документ и всички страни имат право да го 
публикуват. 

4.4. Страните по Меморандума изрично се договарят, че този Меморандум ще се 
съхранява в архива, съхраняван от АРС, който е публично достъпен и съдържа 
данните за страните по меморандума, числово обозначаване на меморандума, 
дата на неговото подписване и текста на този меморандум. В същото време и двете 
страни декларират, че не считат фактите, споменати в този меморандум, като 
фирмена тайна от гледна точка на съответните разпоредби, и дават съгласието си 
за използването и публикуването им, като не поставят допълнителни условия. 

 

5. Разрешаване на спорове 
 
5.1. В случай че някоя от страните има съмнения или оплаквания срещу действията на 

сътрудничещата страна, съгласно сключения Меморандум, всички страни ще се 
стремят да разрешават тези спорове по приятелски начин, доколкото знаят и 
вярват, че постигането на взаимно и справедливо решение, е задоволително и за 
двете страни. 

5.2. Никоя от страните няма право да информира медиите преди да бъдат положени 
усилия за решаване на взаимните спорове помежду си поне по информативен 
начин и впоследствие чрез официална жалба или оплакване. 

5.3. Всички страни изразяват взаимния си интерес да си сътрудничат и позволяват 
взаимното участие в пресконференции, от съществено значение за съдържанието 
на Меморандума. 

 

6. Финални разпоредби 
6.1. Този меморандум е отворен за присъединяване от _____.____ 2019 г. за всяко 

физическо или юридическо лице, което желае да изпълни поставените цели и 
изрично приема да спазва установените стандарти и условия. 

6.2. Всяко лице по т. 6.а. подават писмено едностранно заявление до АРС (Общината), 
като декларират съгласие с правилата, описани тук и предоставят достатъчно 
информация за тяхната професионална дейност, която е от значение за целите на 
сътрудничеството. 

6.3. АРС (Общината) взема решение по заявленията по т. 6.b. в рамките на _____ от 
получаване на заявление. АРС отхвърля присъединяването към Меморандума, ако 
заявленията не съдържат необходимата информация или се състоят от изявления 



и / или декларации, които не отговарят на съществуващия закон или преследват 
незаконни цели; 

6.4. Този меморандум влиза в сила и влиза в сила в деня, следващ деня, в който 
заявлението е одобрено от АРС и обвързва заявителя за 12 месеца, считано от 
тази дата. Дейностите, свързани с изпълнението на настоящия меморандум, 
започват от датата на влизане в сила; 

6.5. АРС поддържа на своя уебсайт актуален списък на всички активни партньори по 
меморандума; 

6.6. Всеки партньор може да се откаже от меморандума с писмено предизвестие до 
АРС, което влиза в сила незабавно; 

6.7. В случай на неспазване на правилата на Меморандума от името на някой от 
партньорите, АРС може еднолично да изключи съответния Партньор от настоящия 
Меморандум. Преди да вземе решение, АРС изслушва съответния партньор. 

Страните се споразумяха, че взаимните отношения, основаващи се на този Меморандум, 
ще се уреждат от закона на България. 

 

От името на АРС:       

Дата:          

………………………      

Име и Фамилия       

Длъжност      


