ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 07.07.2022г.

На 01.07.2022г. започна приема на заявления по постоянен/настоящ адрес на живущите
на следните улици:
1. Зона№ 7:
7.1. бул. „България“ от ул. „Булаир“ до ул. „Металург“;
7.2. ул. „Металург“ от бул. „България“ до бул. „Беломорски“
7.3. ул. Миньорска от бул. „България“ до ул. „Булаир“
7.4. ул. „Сан Стефано“ от ул. „Булаир“ до ул. „Металург“
7.5. ул. „Ген. Делов“
7.6. ул. „Жълтуша“
И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства.
1. Зона№8:
8.1. бул. „България“ от ул. „Волга“ до бул. „Беломорски“
8.2. ул. „Републиканска“ от ул. „Волга“ до ул. „Заводска“
8.3. ул. „Заводска“
8.4. ул. „Мара Михайлова“ от ул. „Републиканска“ до ул. „Металург“
8.5. ул. „Пирин“ от ул. „Волга“ до ул. „Булаир“
8.6. ул. „Металург“ от ул. „Мара Михайлова“ до бул. „България“
И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства.
1. Зона№9:
9.1.ул. „Мара Михайлова“ до ул. „Заводска“
9.2. бул. „България“ от ул. „Металург“ до кръгово кръстовище на автогара
9.3. паркинг „Автогара“;
9.4. ул. „Строител“
И всички прилежащи площи в района и междублокови пространства.
Документите, които са необходими са следните:
1.
2.
3.
4.

Лична карта- (за справка)
Копие на голям талон на автомобил (оригинала се носи за справка).
Копие от документ за собственост ( проверява се за наличие на гараж).
Удостоверение за настоящ адрес- задължително, ако постоянният адрес на лицето не е
на посочения адрес.
Абонаментът започва след заплащане на сумата. Подадено заявление не се приема за
начало на абонамент.

Докато тече приема на заявления в района ще се монтират указателни табели и ще се
очертава маркировка на улиците.
Гратисен период за живущите в зона 7, 8 и 9 е 20.07.2022г.
ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ гр. Кърджали моли за съдействие всички
при очертаването на маркировките. Предварително ще бъдат поставяни табели, че ще
се извършва маркировка, като същата ще се прави след 19.00ч. Когато видите такава

табела на вашата улица, молим за няколко часа да не паркирате там, за да можем да
положим качествена маркировка.
Извиняваме се предварително за причиненото неудобство, но ние работим за
удобството на всички вас.
Напомняме отново, че служителите на ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ гр.
Кърджали санкционират нарушители по чл. 44 от Наредба за организацията на
транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община
Кърджали
Чл. 44. В зоните за почасово платено паркиране не се допуска:
1. Паркиране на ППС, без да е поставен от водача на видно място валиден
пропуск или талон;
2. Времетраене на паркирането, по-голямо от отбелязаното на поставения
попълнен пропуск или талон;
3. Паркирането на места за преференциално паркиране на ППС, превозващи
хора с увреждания, обозначени с пътен знак Д 21”Инвалид” и с плътна пътна
маркировка с изобразен международен символ “Инвалид”;
4. Паркирането на места, определени и обозначени за абонаментно паркиране.
5. Паркирането в нарушение на правилата за движение, определени по тази
наредба и ЗДП.
За информация на всички граждани, които имат възражения относно наложените
санкции с уведомления прилагаме текстове от Закона за движение по пътищата:
Чл.7 ал.(3) Когато има несъответствие между пътните знаци и маркировката на пътя,
участниците в движението са длъжни да се съобразяват с пътните знаци.
Чл. 15. (7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм., бр. 37 от 2015 г.) Забранено е преминаването и
паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини и детски площадки в
населените места извън обозначените за това места.
Чл. 98. (1) Престоят и паркирането са забранени:
1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или
закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;
3. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с
ограничена видимост;
4. върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да
затрудни движението на релсовите превозни средства;
5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;
6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
7. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и
пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е
забранено изпреварването;
8. върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни
средства, обозначена с пътен знак.
(2) Освен в посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено:

1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и
на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни
сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) на места, определени за хора с трайни
увреждания;
5. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 81 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г. - изм., бр. 98 от
2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 97 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) на пътя - за
регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или
върнато в Министерството на вътрешните работи;
6. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) пред входовете и на прилежащите тротоари на детските
заведения и училищата
Чл. 99. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г.) В населените места собственикът или
администрацията, управляваща пътя, може да определи райони, пътища или части от
пътища за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието.
(2) Местата за паркиране по ал. 1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи,
чрез които на водача се указват условията за паркиране.

И текстове от Наредбата за организацията на транспортната дейност и безопасността на
движението на територията на община Кърджали:
Чл.25./1/ Паркирането на ППС на територията на Община Кърджали се
извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места.
/2/ Престоят и паркирането са забранени:
1. на места, където превозното средство създава опасност или е пречка за
движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или
сигнал;
2. върху тротоари и зелени площи.
3. престояващо или паркирано ППС от страната на движението;
4. на мостове, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост.
5. на пешеходни пътеки и на разстояние, по –малко от 5 метра преди тях;
6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
7. върху или в близост, по-малка от 2 метра от уличните пожарни хидранти;
/3/ /Изм.-Решение №113/31.05.2022 г. на ОбС-Кърджали/ Нарушенията на забраните
по ал.2 се установяват от служители на общинска администрация - Кърджали,
осъществяващи контролна дейност и/или служители на ОП“ Паркинги, гаражи и зони
за паркиране“ и/или органите на МВР – Кърджали.
/4/ Нарушенията се констатират с протокол и снимков материал.
/5/ Нарушителите заплащат предвидените по тази наредба санкции.

